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Sh. Mai Bint Mohammed Al-Khalifa
Foreword

The sea has always acted as a gateway to many projects, which 
I strongly believed in. When I first started writing, The Myth and 
Corresponding History,1 my thoughts first gathered from the sea 
that brought the “horses that carried a hundred passengers”2 which 
then spread to the far reaching corners of the earth …

Bahrain has long been distinguished among its neighbours in 
the Gulf region, an archipelago of small islands surrounded from 
all sides by the sea; it has always enjoyed a privileged role through 
its domination of the sea. As the armies of the Arabian Penin-
sula would take off on their horses, the Bahrain “horses”, built by 
Bahraini boat builders, would embark on their many trade trips or 
in search of pearls in the depths of the sea … Indeed, “Odouliya” 
the famous poem by Turfa Ibn Al Abd3 has always been present in 
our written and oral Arab traditions. When the vessels of the West 
and the trade companies of the East Indias found their way to this 
region, it was once again from the sea, for this region has always 
been a historical port. It therefore seems obvious that the preserva-
tion of the coastal front was a mandatory clause for the inscription 
of Qal’at Al Bahrain Site on the UNESCO World Heritage List,4 the 
first such inscription in the Kingdom. 

I was born and raised in a house close to Qala’t al Bahrain and 
would wake up every morning to the soothing sights of the sea. 
Such was the importance of the sea that I, as well as most Bahrai-
nis, learnt to swim before I could even ride a bike … where is 
the sea to be found today? And where are the coasts5 that still live 
in our memories but have physically vanished from our maps, re-
placed by the urban sprawl that has robbed us of our cherished sea!

It is this intimate relation between the Bahraini citizen and the sea 
that we chose to showcase in our pavilion, the first official national 
participation of a Gulf State at the prestigious International Archi-
tecture Exhibition at La Biennale di Venezia. No place seemed more 
suiting to discuss our evolving relation to the sea, than here in Ven-
ice, a city surrounded by the sea, and which surfaced from its depths 
as a unique geological condition, yet to be matched elsewhere in  
the word.

3. Refers to the famous poem which mentions “Odouliya or the ship of Ibn Yani”
4. The Qal'at Al Bahrain Fort was the first site in Bahrain to be inscribed in 
the UNESCO World Heritage list in June 2005.
5. One such site is the famous “Jabour” coast which has since disappeared

1. The Myth and Corresponding History Mohammed Bin Khalifa  
1813–1890, Vol. 1, Mai Bint Mohammed Al Khalifa, Translated by Dr. Mohammed 
A. Al-Khozai, 1st edition 2008, Arab Institute for Research and Printing.
2. Arabic saying metaphor of a ship

My first visit to the International Architecture Exhibition was 
in August 2008, where we promised ourselves that we would return 
at the next date, with an official representation from our country. 
Contemplating the theme of this year's exhibition “People meet  
in architecture”, which takes a more inclusive and social look on the 
practice of architecture, we quickly decided that what seems most 
relevant to the Bahraini resident today is this ever-evolving role of 
the sea through an examination into the shifting economic dynam-
ics that have lead us so far from this sea. This sea, which  
not so long ago represented all which made this country unique … 
The evolving imagery on our national postal stamps bears witness 
to this shifting relation as the images of pearls and sails have been 
replaced by modern buildings, which although necessary in their 
role are so far away from what shapes our culture … so far away 
from the sea …

So how do we return to the sea? Will the Pearl Trail, an impor-
tant governmental revitalization project which has been submitted 
to the UNESCO World Heritage nomination list, offer us an alter-
nate access to the sea, or at the least bring back to our attention 
the places and trades that have since nearly disappeared from our 
collective memory? And how do we satisfy the demands of our 
current financial era, which at time demands much sacrifice, with-
out transforming the geographical boundaries of Bahrain?

Is it through careful planning that we can achieve the required 
balance, advancing new contemporary and exciting projects while 
preserving our sea…These are the challenges that lay ahead of us 
and I dare to think that the goals are not too far from reach!

24  th June 2010
Mai Bint Mohammed Al Khalifa
Minister of Culture 
Kingdom of Bahrain



Noura Al-Sayeh is an architect and Head of Architectural Affairs  
at the Ministry of Culture — Kingdom of Bahrain.

Noura Al-Sayeh
More Land. More Sea. More Public.

The much-publicised urban transformations have been radical in their reshaping  
of the urban form. Nowhere is it more apparent than along the coastline, where 80 
years of accumulative land reclamation have significantly transformed the urban 
form. An island nation once completely dependent on the sea, through its fishing  
and pearling activities has today nearly turned its back on it. Nearly, albeit for the 
high-rises competing for a postcard view of the sea and a few disseminated fisher-
men’s huts searching for a slice of sea along the temporary coastline. 

Reclaim is an investigation of the socio-political changes that have lead to the 
current state of affairs in view of stimulating a debate on future planning policies.  
The geographical retracing of national boundaries has been accompanied by a 
more profound social transformation- a decline of sea culture in favour of a more 
generic urban lifestyle. Beyond the ecological implications of land reclamation, 
it is an investigation into these resulting social implications through the value given  
to the coast as a public space. 

 Three fishermen’s huts disrupted from their original sites in Bahrain form the focal 
point of the exhibition. The awkwardness of their situation, disconnected from their 
coastal scenery, relates to the discomfort vis à vis our coastline. This architecture 
without architects, through the immediacy of its architectural form, speaks of 
the quest for a more direct relation to the sea. In line with the theme of this year’s 
Biennale, it offers the visitors a chance to experience rather than observe architecture 
and, through a series of interviews allows them to engage with the anonymous 
architects and fishermen of these huts as they speak about their relation to the sea.

In the 1920s, similar informal coastal structures, “el door”, were the gathering  
places of pearl divers hosting the first organised social clubs. Today, scattered here 
and there, at the edge of the reclaimed and soon to be claimed sea, the huts host 
five o’clock tea sessions and backgammon games; a small attempt to reclaim a zest 
of leisurely coastal space.



1. Traditional song, chanted in the past by Bahraini women and addressing the sea 
in a long lament of the dangers and uncertainties associated with its waters. Symp-
tomatic of the centrality of the sea to daily life on the island, “Tob, Tob” was one of 
many common songs which revolved around an understanding of the sea’s role and 
inhabitants’ interaction with it.

Suha Matar describes herself as a communicator, writer and strategist. Her com-
munications realm has evolved over the years and ranges from the academic to 
media consultancy and advisory for both government and corporate clients alike.

Suha Matar
A Bahraini Identity of the 21st Century

Repent, repent, oh ye sea,
you who deprived us of food
you who dispersed our goods.
And in the pearl fields they dive
without finding pearls. 1

Today we drive in polished cars that litter petroleum-derived highways on a modern 
landscape that has reshaped our very existence in Bahrain, the island-kingdom of the 
Gulf. As I look out of my office window, I see a bustling city on the move, adjacent 
to a turquoise seafront, but can I delineate old Bahrain from new?

Honestly, I can’t. I have a vague notion that my office space and indeed the entire 
block is built on “reclaimed” land and I can attest to the geographical changes of 
recent years in addition to the evolution of our very map from a singular tear drop 
to man-made islands attached along straight land divisions… But what does all this 
mean? I live by the sea, I see it everyday as I travel across the island, I eat its produce 
and wear its treasures, but how far does my identity reflect this sea?

Over a dinner recently in Bahrain’s restaurant district, Adliya, I engaged in a long 
conversation with cousins who had recently graduated from universities abroad and 
returned to Bahrain. Confused about their future prospects, despite a local upbringing, 
they felt an alienation common to all young adults the world over. For them, Bahrain 
is predominantly a family home with little or no sense of its heritage : the sea was repre-
sented by a fun weekend at a 5-star hotel beach or boat trip with friends… Although 
they all condemned reclamation, there was an overall indifference to the sea's integral 
role to the island’s livelihood and identity. None had seen the oyster beds, knew of the 
dangerous sea life close by, or could recognize the pearling songs of yesteryear.

We take pride in our island affinities, our distinguishing features, boasting the 
world's best natural pearls, a kind seashore that has fed Bahrainis for centuries, an 
open society welcoming all international guests and residents, long standing trading 
history stemming from our harbours and that wonderful mixture of sweet and salty 
water that has provided us with drinking water since time immemorial… yet all 
those island attributes are a fading reality for both the indigenous population and 
residents alike. Where are our sweet water springs today? Where are the divers and 
those beautiful pearls? Why do our fishermen travel further away from the shores 
year after year for a good catch? And what kind of trade do our harbours bear wit-
ness to, today?

There are a multitude of questions and boundless potential answers, but what is 
vital now is the creation of a viable strategy, which builds on our island heritage in 
order to protect our seas, our pearls, our fishermen and our future. Identities change 
and national consciousness evolves, but we have to strive to protect the oral tradition 
that cements our history and maintain that record, both in terms of documentation 
and remains for the generations to come.

This exhibition strives to do just that and while the Bahraini of today may identify 
more with 21st Century commonalities of the Gulf region and beyond, in the un-
known realms of the future, our sea history may take on a different kind of promi-
nence, safeguarded as a primary national heritage and increasingly utilized by all 
residents of the island kingdom. Let us preserve whatever remains and propel it back 
into our memories.



Dr. Fuad Al Ansari is an assistant professor at the Department of Civil  
Engineering and Architecture, College of Engineering, University of Bahrain.   
He is also the director of the Engineering Office in the university.

Dr. Fuad Al Ansari
The Diminishing Sea Culture of Bahrain

Bahrain is an island nation and one of the smallest countries in the world. In spite  
of this, through its political and commercial activities, it is well known internation-
ally. In the past, this reputation was associated with Bahrain’s geographical position as  
an island located in the midway of sea routes linking the civilizations of the Near East 
and the Indus Valley. This geographical location meant that the Bahraini economy 
was completely dependent on the sea. Besides being a principal source of food, the 
sea was the source of a world-renowned pearl industry; indeed, Gulf pearls formed 
the economic backbone of the Islands. The sea also was the first line of defence, as 
well as being the highway that linked the islands with East Asia, India and East Africa.

This dependency on the sea continued for thousands of years until it was suddenly 
overturned in the 1920s, when oil was discovered in Bahrain. Consequently, all pros-
pects turned towards the land, away from the sea. It was the beginning of the end for 
a centuries-old sea culture. From the air, Bahrain still looks like a group of islands, 
but on the ground, architecturally, culturally and environmentally, it is hard to gain 
any sense of this. The question is : what led to this situation? This piece is an attempt 
to answer this question by delving into the history of Bahrain and tracing the pivotal 
factors that helped shape the sea-independent culture of an island nation. 

Prior to the oil industry, the towns of Bahrain were typical Arab-Islamic mid-scale 
towns : they were modest but distinctive and attractive. White tall houses lined the 
waterfront, framed by palm trees and with gardens stretching all the way to the sea. 
Their visual rhythm was accentuated by minarets of varying heights. The Bahraini 
towns were also distinctive in the way they were affected by the proximity of the sea : 
although they followed a typical organic pattern, the streets and alleyways close to  
the sea were set at right angles to the coastline, which allowed the city to benefit from 
sea breezes, enhanced the visual connectivity between the inner areas of the town and 
the sea and allowed for people and goods to move easily between town and seafront. On 
a smaller scale, the cities’ houses were designed to capture the sea breeze through their 
parapets and wind-catchers. The latter gave shape to a distinctive Bahraini architecture.

At this time, the majority of its population worked, directly or indirectly, in sea-
related businesses and industries. Dominated by fishing and boatbuilding activities, 
the seafronts were multifunctional operating as social spaces. Such activities were 
scattered along the seafronts in an apparently informal way, but had major centres on 
the piers of Manama and Muharraq. The customs pier at Manama Harbour with its 
vibrant and various activities was the heart and soul of the seafront and of the whole 
city. The harbour was virtually the gateway to the country and the building of Bab 
Al Bahrain in 1945 on that location is a strong reflection of its role. Bab Al Bahrain, 
Bahrain Gate, was the premise for government offices, designed to accommodate an 
archway that faces the harbour to the north and leading to the Suq and the rest of the 
town to the south.

Prior to the commercial production of oil in Bahrain, the main source of State reve-
nues were custom duties on imported goods, which came primarily through Manama 
and Muharraq harbours. The quantity of imported goods was related to the success 



Dr. Fuad Al Ansari
The Diminishing Sea Culture of Bahrain

of the pearling season : a good season translated in high returns 
to all the stakeholders of that industry which in turn translated to 
a substantial amount of cash money to be spent at the local market. 
In response, merchants of the island used to increase their imported 
goods in order to cater for that increment in consumption. Thus, 
the entire economic cycle would revolve around these harbours.1

Away from the harbour area, Manama’s seafront had different 
characteristics. To the far west is located Al Naim area, which was 
the largest boatyard in Bahrain and in the whole Gulf. Boat build-
ing in Bahrain was a family trade inherited from one generation 
to the next and boat builders even had a special dialect which only 
they could understand.2 In addition, boat builders used to believe 
that they had inherited their craft from the Prophet Noah, the Ark-
builder, and consequently thought of their craft as holy and blessed. 
The boatyards were densely located on the shoreline not far from 
the residential blocks of Al Naim. This contributed in creating a 
close-knit community, brought together by a common craft, rather 
than racial or tribal ties. 

Overall, the seafronts were dominated by sea-related activities 
and objects such as fishing boats, fish drying areas, coral stone 
drying yards, fishing nets and traps. Prior to the construction of 
bridges between the Bahraini Islands and the causeway which 
links Bahrain to neighbouring Saudi Arabia, many small vessels, 
known locally as “Ab’rah” or “Eb’ri”, would ply between Manama 
and the neighbouring city of Muharraq, transporting people 
and goods, while large dhows would transport people and goods 
between Manama and other ports of the Gulf. 

Although the discovery of oil was held responsible for many  
of the cultural losses due to Bahrain’s weakening ties with the sea,  
it was not the sole driving force. Many other influences reshaped 
the coastal towns and split them culturally from the sea. The disco-
very of oil coincided with the worldwide recession of the 1930s and 
the breakthrough of Japanese cultured pearls. These two factors 
nearly brought the pearling industry and its many supporting in- 
dustries to their knees. The road bridges linking-up the islands 
of Bahrain, as well as the causeway linking Bahrain Island with 
Saudi Arabia destroyed the water taxi service and the trade of small 
harbours such as Manama and Muharraq. The decline of harbour 
work continued with the construction of Mina Sulman, a deep 
water wharf built in 1962 and its container terminal in 1979, and the 
causeway with Saudi Arabia. The work in the two historic harbours 
was reduced to fishing-related activities, before both of them  

were eventually removed to pave the way for other uses such as 
roads and office buildings. 

None of the above factors, however, has had a greater impact 
on Bahrain’s sea culture and Island identity than land reclamation 
practices and urban planning policies. Over the past 80 years,  
the land reclamation process has added thousands of hectares of 
land around the islands and cities of Bahrain. This process is  
held responsible for many factors that have led to the present state  
of near-complete separation from the sea. Many coastal towns  
and villages find themselves kilometres away from the coast while 
most of the historically renowned beaches currently lie forgotten 
beneath tonnes of rocks and concrete. This continuous process, 
which proceeded without any overarching master-plan, has 
also had a negative impact on the architectural response to the 
presence of the sea : overall, the cities of Bahrain have continued 
to grow with disregard to the value of the sea. Besides physically 
reshaping the coastline, land reclamation transformed its functio-
nal uses : the sea is now something one merely looks at from a 
distance mostly from the vantage-point of private land.

The previously-noted factors have been radically uprooting 
the sea culture of Bahrain. This process has been reflected through 
prominent cultural representations. A brief review of the paper 
banknote designs of Bahrain shows how sea culture is taking up  
less importance in the way Bahrain is portrayed. Generally, 
banknotes are designed to reflect the history, progress and culture 
of a nation. The design of the first banknotes issued in Bahrain 
(1967) was dominated by many references to the sea; images of 
dhows in the water and on the beach appeared as a basic design 
on the face of every note in each value category. Other images of 
dhows appeared on the reverse of two notes of different values 
from the same issue. The basic design of the second issue (1979) 
incorporated a relatively small image of a dhow as a basic design 
on the upper face of the new series. Other images relating to sea 
culture appeared on the reverse of two of these banknotes. The 
third issue (1993) and subsequent issues show a dhow on one side 
of only a single value note out of the whole series. This gradual 
withdrawal of images of the sea culture from the paper currency 
is a stark reflection of the way that Bahraini society perceives itself 
and the way it has drifted away from the sea, both physically and 
culturally.

1. Belgrave, C. (1960). Personal Column. Hutchinson and Co. Ltd., London.
2. Al-Zayani, R. (1998). Al Ghows wa Al Tawa’sha. Al Ayam Publishing, Manama.



 Michael Arora
 Impact of Coastal Development on Marine Ecology

Bahrain undoubtedly plays an important if not vital role within global affairs and this 
is testament to the hospitable nature and ambitious goals of its people. Bahrain stands 
strong within the international community and its multicultural population is a con- 
tinuing reminder of its pedigree, interaction with countries near and far but also its 
desire not to be left behind in this ever developing world. It is perhaps because of this  
driving ambition, or fear of falling by the way side, that the sustainable traditions of 
its population have been discarded and the very resource that made Bahrain a regio-
nal leader, the sea, has been so mistreated.

Its often difficult to face up to harsh realities, but doing so is perhaps the only way 
of putting right what we as a nation have done so wrong over recent decades. Asked 
to provide an insight into the importance of the coastal and marine environment to 
Bahrain’s infrastructural and social development, I took a step back and tried to put 
things into perspective. 

 Given the harsh environmental conditions of the Arabian Gulf, it’s a wonder that 
such a diverse marine life ever existed. The resilience of marine organisms to extreme 
water temperatures and high salinity places a special importance on the plants and 
animals that have provided such a valuable resource to countless generations of 
Arabian Gulf Arabs. The ability of the clear Arabian waters to provide a bountiful 
supply of fish, and up until recently, the world famous Gulf pearl initiated the civili-
zation of coastal areas ranging from Basra (Iraq) in the north to Musandam 
(Oman) in the south.

 Sustainable exploitation of coastal and marine resources was perhaps best illustra- 
ted by previous generations of Bahrainis whose livelihood was almost solely depen-
dent upon fishing and harvesting what is arguably the world’s most curious natural 
gem, the pearl. From modest coastal dwellings sprung larger towns and villages, 
many of which, including Malkiya and Karzakan, are still in existence today. Perhaps 
the greatest legacy to Bahraini recognition of coastal/marine dependence was the 
establishment of the ancient civilization of Dilmun at the site of Q’alat al Bahrain and 
near the village of Karranah on the north coast. With a history extending 5000 years 
it would be folly to deny that Dilmun, Awal, Tylos and now Bahrain, was most defini- 
tely a nation dependent upon the sea.

It is with remorse that such traditional values of respect for nature have been 
locked away in the archive of Bahrain’s history and that the insatiable appetite and 
desire to develop a nation that resembles many of the brash European or American 
cities has chartered a dramatic and quite possibly irreversible demise.

The discovery of oil in the 1920s heralded a significant change in the depen-
dence on the sea to “black gold” and the development of support infrastructure and 
influx of foreign workers extensively changed a traditional lifestyle to one of massive 
modern commercialism, it was boom time. The need to provide increased utilities, 
particularly water, bled natural groundwater reserves and the idyllic image of palm 
fringed coastlines hosting fishermen’s huts and so typical of northern coastal areas, 
slowly faded. 

Michael Arora is a Senior Marine Consultant  
at Posford Haskoning Environment Gulf.



Michael Arora
 Impact of Coastal Development on Marine Ecology

In order to accommodate the growing population other coastal 
areas were developed to a point where a phobia of spreading inland 
climaxed and, the decision to embrace land reclamation on 
a scale that left little to be desired. Quite why they call it reclama- 
tion is an anomaly; perhaps they should call it land misappropria-
tion. Sites that were once on the coast are today several kilometers 
inland, access to the sea, has for some, been severely impacted. 
This brief and very select introduction to Bahrain’s modern history 
leads us to the crux of this piece. What is the current state of the 
coastal and marine resources and how has this changed the social 
dependence of traditional Bahrainis upon marine resources? The 
state of the coast is unfortunately poor, and many Bahrainis, if 
haven’t done so already, have moved out of the fisheries sector.

The very shallow nature of Bahrain’s coastal areas is what drove 
its ecological productivity. The clear waters and varied seabed has, 
in the past, promoted dense seagrass beds, sand bars and macro 
algal forests. Of course we shouldn’t forget the coral reefs which at 
one time were extensive off northern and eastern coastal areas. 
These shallow areas, locally called fashts, hosted important feeding, 
breeding and nursery areas for many species of fish and shrimp, 
with most species spending at least some part of their life within 
the clear shallow waters. The diversity of life in these areas was 
(and in some remaining areas, is) simply amazing and to see such 
a mixed community of benthic habitats and biota it is no wonder 
that fashts have fuelled the artisanal fisheries of coastal villages for 
millennia.

 But it is the shallow properties of Bahrain’s seas that make them 
so attractive for reclamation; shallow seas require less material for 
reclaiming hence, cheaper. And so it was, and still remains to be, 
that fashts were systematically reclaimed, the loss of one perhaps 
sustainable, however, the cumulative loss of many, deadly.

 Significant swathes of ecologically diverse and productive seabed 
was lost forever, depriving local fishermen of their livelihood and 
slowly erasing traditional customs and culture. The northern coast- 
line, extending from Budaiya to the west and Muharraq to the east, 
once hosted hundreds if not thousands of traditional fish traps 
known as Haddrah. These giant arrow shaped labyrinths, clearly 
visible from land and from passing low flying planes were strate-
gically positioned with the tides and herding visiting feeding fish, 
straight into the hands of waiting fishermen. Sadly, today only frac-
tions of the Haddrah remain, surely a stark reminder of the level of 
impact that reclamation has had on local fishermen.

 The impacts of reclamation are felt much further afield than just 
that which was once sea. The use of cheap and unacceptable recla-
mation methods has resulted in significant adjacent areas, also of  
high ecological value, to be blanketed in a fine talcum like silt, 
smothering and choking flora and fauna alike. Once crystal clear 
waters are instantly turned milky and the sunlight so important 
for seagrasses and macroalgae is shut out, the effects as you can 
imagine are rather dramatic. Filter feeding organisms, such as  
the pearl oyster which once brought Bahrain onto the world stage,  
gasp for clean water, their filter feeding mechanisms and gills 
eventually clogging up, the result is inevitable.

 Further offshore, the behemoth steel dredgers work continu-
ously scavenging sand that will be used for the reclamation. These 
machines, some wielding fearsome steel teeth, can and do irrepara-
bly alter the morphology of the seabed, turning once flat sand plains  
into deep, dark and muddy underwater wastelands. The effect  
on life, not only from the loss of seabed itself but also the massive 
resulting silt plumes, some extending kilometers, is similar to that 
experienced at the reclamation site itself, very little is spared.

 Fishermen are quick to blame coastal development for their 
demise, but one only needs to see how modern fishing practices,  
so eagerly adopted by local communities, have had their effect.  
Sustainable artisanal fishing practices are a thing of the past, 
blatant over fishing and use of destructive shrimp trawling in  
sensitive areas (including coral reefs) being the most conspicuous. 

 And let’s not forget the depleted natural water reserves which 
have now lead to an almost total dependency on sea water desalina-
tion. Large volumes of highly saline heated water are entering the 
Gulf ’s already intolerably hostile waters. Marine organisms,  
already on the threshold of their tolerances face yet another threat.

 It would appear therefore, that Bahrain’s finite marine resources, 
is perhaps the perfect analogy of Garrett Hardins dilemma, Tragedy 
of the Commons. With so many competing users of the sea acting 
independently and with their own self interests in mind, a shared 
resource will ultimately be depleted even though it is no one’s best 
interest in the long term. And it is perhaps this short sighteness that 
has lead to a total mismanagement of Bahrain’s marine resources 
and a strategic move away from dependency on the sea to one of 
business, banking and real estate.1 

1. Sheppard, C. (2009). The Gulf  : A young sea in decline. 
Marine Pollution Bulletin.



Some say that Bahrain means “between two seas”, others say that the name simply 
refers to “two kinds of water”. I myself never made any investigation to find out more 
and better. Having seen many historical images and photographs and read about it’s 
past it seemed obvious that the name Bahrain must refer to water in some way. In 
fact, the essence of the historic Bahrain seemed to be water. Already, the idea that 
there were fresh water sources out in the open sea, from which pearl divers would 
drink fresh water while diving, was overwhelming. Then,  there were these images 
of wonderful gardens with water springs where people would seek refreshment. And 
then, there is of course the myth of the Dilmun era. At the time it was believed that 
Enky, the god of fresh water, resided in Bahrain. Enky was a symbol of eternal life 
and people would hope to be buried in Dilmun seeking immortality. The well-known 
burial mounds of Bahrain are a testimony to this conviction.
Having all this in mind, it must have been a rather sobering experience to visit 
Bahrain for the first time. Today, all this water seems to have disappeared. It has no 
physical presence at all. One might catch a glimpse of the sea on the huge billboards 
boasting advertisements for real estate developments but in reality it is not easily per-
ceptible. One has to go and purposely search for the water to eventually discover it. 
There are of course some remaining spots which bear testimony to this direct relation 
with the sea, such as the Qal’at al Bahrain, but they remain as exceptions within the 
country. One would think that land reclamation is about establishing a meaningful 
relationship between land and water but in most cases it was land reclamation itself 
that was responsible for the disappearance of the sea. Yes, of course, the sea is still out 
there but the relationship is only picturesque and no longer functional nor elemen-
tary.

On the quest for the sea, during our workshop in December 2009,1 one of our 
students met  an occupant of the many huts that occupy the seashore, wherever the 
conditions allow for it. She was amazed to discover that the owner of the hut was a 
professor and not  at all a poor chap as expected. We soon learned that, along with the 
fishermen, people from all social strata occupy such huts.

The Bahraini research team and the director Mohammed Bu Ali conducted a 
series of interviews with the owners of these huts. The interviews confirmed what we 
were expecting. The occupants of the huts were all searching for a similar outlet, an 
immediate relationship with the sea. Like a genetic code, the need for an elementary 
relationship with the sea seems to survive in the Bahrainis. They have been dependant 
on the sea for so long   for nutrition and economic wealth (through pearl diving), that 
they are still addicted. Even the oil era, which reoriented the focus towards the desert 
could not extinct the urge to be close to the sea. 

However, public access to the sea is becoming more difficult and rare everyday. 
Nowadays, it is the real estate development that claims the sea for itself. In doing so it 
often privatizes the access to the shore. Where that isn’t the case you will find a high-
way cutting the cityscape off the sea. It is in this condition, driving along the coastline 
between Manama and Muharraq, that many of the informal structures can be dis-

Harry Gugger
Squatting the Sea

Professor Harry Gugger is director of the academic laboratory 
lapa at the EPFL, Lausanne. lapa is responsible for the exhibition  
design and production of the Bahrain National Pavilion.



covered, where the remaining small strip between the highways and the sea is squat-
ted. The other preferred situation for the installation of huts is on the edge of recent 
land reclamation sites. In these locations the construction of the huts is not as easily 
accepted as along the highways. A few weeks ago an article in the Gulf Daily News 
mentioned the removal of “portable cabins”, as they officially call the huts, which cre-
ated an incident  between the police, municipal council officers and the fishermen. In 
the newspaper one of the fisherman was quoted as saying: “The fisherman have been 
forced to move several times as reclamation has robbed them of access to the sea and 
now they are unwilling to move, even if it means losing their lives.” 

Another typology of informal architecture can be found in Bahrain. In the cooler 
winter months the Bahrainis inhabit the desert with tents. They build proper tent 
settlements for their families and move their whole household to the desert. For a 
couple of months these provisional villages turn the desert into the most public space 
in Bahrain. We believe that the tents in the desert and the shacks on the seashore are 
both testimony to the desire of the Bahraini people to inhabit simpler, less sophisti-
cated and only minimally equipped dwellings in an immediate relationship with the 
environment. It seems that the oil city has provided them with a habitat that is neither 
appropriate to their culture of living nor to the climate of the region. 

As the proposed theme of Bahrain’s first participation at the Venice Architectural 
Biennale this year was the decline of sea culture, it was immediately suggested that 
the sea huts and their owners would be the topic of the exhibition. Could there be a 
better place then Venice to discuss the relationship of habitat and sea? Could there be 
a more appropriate proposal for a curatorial concept that aims at creating an archi-
tectural moment instead of an exhibition on architecture? It was decided to try to get 
permission from a few owners to dismantle their huts and install them in the Venice 
Arsenale where they could act as Majlis’, gathering spaces for the Biennale visitors to 
watch the videos of the interviews which had been conducted with them. 

We are most grateful for the wonderful collaboration with the Bahrain Ministry 
of Culture. A special note must be given to Sheikha Mai Bin Mohammed Al Khalifa, 
Minister of Culture whom we admire for her visionary approach and her resistance to 
the obvious temptation to put on show the latest achievements in establishing a con-
temporary and energetic cultural scene. From the start, she gave full support to show-
case a phenomenon that speaks in an intrinsic way of Bahrain’s culture and heritage. 

Harry Gugger
Squatting the Sea

1. During the academic year 2009–2010, the lapa laboratory at the EPFL conducted  
an urban research on the Kingdom of Bahrain. A two-week workshop was held in 
December 2009 in Bahrain in collaboration with the University of Bahrain and the 
Ministry of Culture.
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Celebrating the Island Nation’s Waterfront as a Public Asset
The National Planning Development Strategies were developed in 2007 with the  
assistance of a “Blue Ribbon” steering committee, various Ministries, advisors,  
and consultants. The planning process was led by H.H. Shaikh Salman bin Hamad  
Al Khalifa, Crown Prince, Commander in Chief of the Bahrain Defense Force,  
and Chairman of the Economic Development Board of Bahrain. Skidmore, Owings  
and Merrill (som) led the planning consultant team. 

 The National Planning effort could be considered a call to action, for the citizens 
and government of Bahrain to mobilize, to celebrate, protect and renew the incredibly 
beautiful and fragile waterfronts as the Country experiences increased residential  
and commercial growth.

 The intimate relation between the island nation Bahrain and the waters of the  
Arabian Gulf could not be more lucid : The name “Bahrain” translates into “the land  
of two seas,” referring to the immense fresh-water aquifer that underlayed and inter-
mixed with the salty water of the Gulf. For millennia it was the sweet-water aquifer 
than provided nourishment for the cornucopia that led scholars to suggest that  
Bahrain was the site of the biblical Eden. Similarly, it was the salty water of the Gulf 
that provided both the medium for Bahrain’s famous fishing and pearl diving indus-
tries, as well as serve as the oceanic highway that made Bahrain one of civilization’s 
earliest and richest trading crossroads. Bahrain’s history is the story of an intimate 
and loving interaction between an island people and their waters. Yet the rise of the 
petroleum culture over the last century and the accompanying urbanization and 
industrialization has forced a necessary rethinking of that relationship  
and the creation of the National Planning Development Strategies.

A Tradition of Waterfront Access
 For thousands of years, Bahrain, a Country made up of many islands, has been 
defined by its relationship to the Gulf and by its extensive waterfronts. Traditional 
industries of fishing, international trade, pearl diving and recreational boating have  
all created a close and critical relationship between the Bahrainis and the open water.

Over the last few decades, however, land filling, roadway construction and com-
mercial, hotel and residential developments have changed areas of unique ecological 
interest and created privatized waterfronts, in some cases, cutting off traditional fish-
ing villages from their access to the waterfront. The effort to achieve a land develop-
ment strategy for the Kingdom has emphasized a public waterfront for much of the 
Country’s coastline and a preservation of traditional access to the water for fishing. 
This planning effort suggests that the Country draw a permanent documented line 
that defines and preserves Bahrain’s existing waterfront as well as provide places 
where new waterfronts and future island developments can take place that will do 
little ecological damage.

 Philip Enquist is Partner in charge of Urban Design and Planning at SOM
and was the partner in charge of the Bahrain 2030 Masterplan at SOM. 



 A Continuous and Public “Great Waterfront”
The National Planning Strategies for the Kingdom have called for  
a major project to be created through the most populated portion 
of the country. A continuous public waterfront park is proposed 
from Budaiya on the west to Juffair on the east, completely wrap-
ping the waterfront of Manama, Bahrain’s major city as well as link- 
ing some of the most important Bahrain neighborhoods and 
archaeological treasures. 

 This 40 km waterfront park system will be a defining resource 
and amenity for Bahrain in the 21st century and will be the center 
for all northern waterfront communities. In addition, the proposed 
Plan calls for a dramatic increase of publicly accessible waterfronts 
throughout the country translating into 50 percent of the country’s 
coastline remaining publicly accessible. Today the public water-
fronts represent only approximately 5% of the Country’s coastline.
 
Waterfront Recommendations :
— 1. Create a continuous, “world class” 40-kilometer waterfront 
from Juffair to Budaiya, linking critical archeological sites, neighbor 
hoods and central Manama. — 2. Link each neighborhood to its 
waterfront through creation of specific green, public open spaces. — 
3. Avoid privatizing waterfront lands. — 4. Protect the tidal marshes 
and shallow waters of the Fashts. — 5. Protect valued fishing habitat 
areas. — 6. Protect the vistas from the Bahrain Fort to the Gulf.

Bahrain’s Marine Environment
The majority of Bahrainis today recognize that commercial develop-
ment and conservation of the environment must go hand in hand. 
There is encouragement to provide opportunities for economic 
growth that will enable the Kingdom’s cherished terrestrial and 
marine environments to be safeguarded and restored. New develop-
ment must be in balance with environmentally important regions.

 As the country continues to strengthen its global position, it  
will be evident that a stronger natural environment, continuous 
public access along the waterfronts, and a protected maritime envi-
ronment will be the basis for an extensive tourism market. It makes 
sense, economically, to have a strong commitment to the natural 
environment. 

Preservation and restoration of the maritime environment is 
recognized as an essential foundation upon which to build a better, 
richer life for Bahrain’s future generations. 

P hilip Enquist
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Environmental Strategy Recommendations :
— 1. Implement a marine spatial plan that will direct conserva- 
tion and development within the marine environment, and ensure 
that marine resources are properly managed and preserved.  
— 2. Continue to develop the scientific knowledge base on the 
marine environment and review the need for sector specific stud-
ies — 3. Re-establish the “islandness” of Bahrain by designating  
a coastal management area within which development guidance 
and public access to the coast will be insured. Variable develop-
ment setbacks from the waterfront are recommended throughout 
the country to protect the waterfront and maintain it as open  
and public. — 4. Establish a comprehensive system of protected 
areas to preserve key environments, including the Hawar Islands 
and their unique habitats and Tubli Bay with its mangroves. — 
5. Create opportunities for tourists and residents to experience 
the natural beauty of Bahrain and its coastline by providing well 
designed access. — 6. Carry out a State of the Environment review 
and implement a national environmental action plan that will iden-
tify realistic, efficient and cost-effective methods of improving the 
environment along the coastlines.

Fishing Harbours and Public Access
Access to the Arabian Gulf, particularly by the Kingdom’s fishing 
communities, has been largely lost due to development. For Bah-
rainis, access to and enjoyment of  
the waterfront and coastal areas has not only been a cultural tra-
dition, but also a means of livelihood through fishing and pearl 
diving.

 There are about 7,000 fishermen and their families employed in 
“support” industries for fishing. There is considerable pressure on 
over-fishing and illegal fishing, 
and a need to manage this industry. 

 The major concern is the speed of uncontrolled offshore reclama-
tion and the lack of post-intervention marine monitoring that is 
taking place to be able to assess the marine environmental impact in 
Bahraini waters due to new island and land fill projects.

 The National Plan supports the identification of public parcels 
from which to create permanent fishing harbours with docks, piers 
and support facilities and even public fish markets.

 These harbours can coexist with new developments and provide 
centers of focus for communities. As in other parts of the world, 
waterfront activities should not be exclusive or singular. Restau-
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rants, tourist destinations, and fishing harbours can coexist and benefit from the 
adjacencies.

 Fishing Harbour Recommendations :
— 1. Develop an extensive program of waterfront protection and fishing industry 
access. — 2. Support the enhancement of traditional fishing villages and fishing har-
bours. — 3. Protect the tidal systems. The tidal wetlands constitute significant habitat 
areas to Bahrain. — 4. Allow for “organic growth” within traditional fishing villages to 
accommodate the future generations of families from these villages. — 5. Protect fish 
habitat areas from land fill projects.

 Cities and countries around the world celebrate their waterfronts, rely on them to create 
their global identity, and leverage them for their tourism and recreational industries. 

 Bahrain is planning to preserve and strengthen its waterfronts and maintain criti-
cal ecological areas, traditional fishing harbours, urban waterfront promenades, and 
tourism resort destinations. For an island nation, it is critical for this to happen.

 This unique and charming island nation will strengthen its identity with the 
Arabian Gulf and the world as it moves into the 21st century. Currently, with few public 
beaches and limited waterfront access, the Country is embarking on a waterfront effort 
that hopes to bring dramatic transformations to the environment and the quality of life. 



I spend all my free time here by the sea, from the afternoon 
onwards. During the weekends and holidays we stay up here till late  
at night. We’re here all the time … from work to home and then 
we’re here the rest of the time. There aren’t that many places to go 
to. — I’ll tell you about “Al Hoora” beach. This was back in the late 
’70s. The area where “The Exhibition Road” is located now was all 
filled with sea back then, there was no baskin robbins… — All the 
residents in that area were craftsmen. They used to build boats. We 
used to celebrate Eid Al Jabr, Sanad … there. — The shore was right 
outside our doorsteps. So close that during times of high tide we 
would get a little bit flooded. — The sea used to be so close to us, 
Nowadays look at how all that sea area has vanished. — When you 
talk about the sea as a profession, I consider myself only as an ama-
teur cause I spend my time at work and whatever free time I’m left 
with I spend it here at the sea. — It’s just like I said. It’s enough to 
just sit by the sea. There’s no feeling like it. It takes all your worries 
away. — To me personally, I consider the sea my life, it’s all I’ve got. 
I can’t keep away from it. Even when I am away from work on leave 
I don’t travel outside. If we go somewhere, we go to Saudi Arabia 
for a day and that’s it. We don’t take long holiday travels or anything 
like that. I spend my time right here by the sea. — We’re only here 
temporarily of course. After all, the land belongs to the government 
and they can do what they want with it. — However, the govern-
ment officials have promised that there’s going to be a marina pro-
ject similar to the ones located in Muharraq and Budaiya. It’s going 
to be located behind those buildings you see in the back. — The 
project will extend to include all the seashore area up till Sheikh 
Khalifa Causeway. There’s going to be a beach for the public. I’m 
very optimistic about it and look forward to see the final result. At 
least people will be able to have a little breather by the sea. — What 
we really need is a place to settle in. True we’re only amateurs when 
it comes to sailing and fishing but nowadays both professionals and 
amateurs are alike. Wherever the professional fishermen go, the 
amateurs go as well. We both fish in the same spots. Sometimes, I 
even go further out than the professional fish-ermen. — What we 
need is something permanent. This place should be improved not 
just for us but even for generations to come. —

Location : Juffair
The Sea Interview I

The sea interviews were produced by the Bahraini film director and producer  
Mohammed Bu Ali and conducted by the Bahrain Urban Research Team.



Ever since we were young and used to go to the sea, this was our 
gathering place. — Usually in the morning we go for 2–3 hours and 
in the afternoon from 4 pm till 10 or midnight sometimes. — For 
50 years we’ve been making a living from the sea. Me and my friend 
Haji Khalil. The sea was our whole life. — Having a dedicated area 
for walks and such isn’t in our benefit. When they built a walk over 
there in the area behind us, we had a better arrangement setup 
there. — I’ve been working with the see for almost 50 years now. 
For me, I’m not willing to cross over the bridge from Muharraq to 
Manama to go to the sea. I’m from Muharraq and will only go to a 
spot in Muharraq. — Around the year 1958 we fishermen had our 
fishing boats -small and big-. Currently, we have those boats over 
there. — We have a good catch when we go to the sea. Usually we 
when we go for 3 days time we come back with almost 800–1000 kg 
worth of fish. — For example, we come here in the morning. Have 
our tea. We plan when we go fishing and when we return. We check 
the weather forecast. If everything is ok, we prepare our equipment 
and gear. If everything seems ok, we gather our equipment and at 
around midnight we sail, for fishing or for a trip or anything. — I’ll 
tell you the difference land reclamation has made, previously, we 
used to catch shrimp that was this big. There used to be a lot of 
fish around. — They got this marina over there, it ruined this spot 
right here. Now no one can take a walk in this spot. — We spent 
all our lives at the sea. We used to make a living out of it. We were 
satisfied. Now we have no income. — We have social security now 
but it only pays something like 200 dinars a month. How is that 
supposed to provide a living for a big family? — For 50 years that 
we’ve been at sea, we always made money from it. We were relaxed 
and filled with content. Now we’re always concerned and worried 
about how to provide for a living. — I’ll tell you something else. I 
was sick for a while. I couldn’t go into the sea for almost 10 years. 
I had rheumatism. I couldn’t use my hands properly. — So when I 
got better I went to renew my sailing license. They told me that it 
had expired and I lost everything. Now I can’t set foot in the sea. 
— We’re sailors. We have our boats lying around but they won’t 
give us a spot in the marina over here. They say all the spots are 
taken. — 55 Years ago, there were no streets around. These houses 
weren’t here. This whole area was filled with sea. It used to reach the 
doorstep of the city. — 

Location : Dohat Arad
The Sea Interview II



We’ve been with the sea since we were born. But with every recla-
mation process that happens we sail further and deeper. It’s been 
almost 3–4 years for us here in this spot. — The sea is my life. I find 
comfort by the sea. No matter how stressed I am or what problems 
I’m facing in life, they all fade away when I come to the sea. It’s also 
a source of income. — Life is much different now because all this 
reclamation is killing the sea. Plus overfishing further increases the 
problem. To top that there’s no authority to stop this from happen-
ing. — There should be some renovation or development plans for 
this place. You can see the shore is filled with rocks. It would be 
nice if there was a proper beach in this area for the people to come 
in. — As sailors, the least we could ask for is to have a marina for 
our boats. Now if a low tide comes in, we lose access to our boats. 
Second, the spot where we keep them is not secure. Children some-
times come and play in that area and mess around with the equip-
ment. — Whenever a spot gets reclaimed, it becomes prohibited to 
fish near it. — My new fishing spot? What can I tell you about it, in 
comparison to what’s available it’s good, but the previous location 
was much better. It was closer to me and before the land reclama-
tion there was plenty of fish. Nowadays, the fish is running dry 
from the sea. —

Location : Seef district 
The Sea Interview III



I’m a resident of the city of Muharraq, “Ben Hindi” neighbour-
hood and I’m 35 years old. — I’ve been in love with the sea since as 
long as I can remember. My father and my ancestors were all sailors 
so my love for the sea comes naturally. — It reminds me of the time 
past. Plus the atmosphere here is really nice not like in the shopping 
malls or elsewhere. — It’s really quiet and peaceful in here. When 
you’re by the sea, you can think clearly and reminisce about the 
good old days. — I used to walk by to this spot before. However, 
ever since the causeway was built I use my car to get to here now. 
You have to use your car, take it out a little …  — Even when you’re 
at home. There’s this feeling of attachment that brings you over to 
the sea. — Since the sea is my source of living, I have to build rela-
tions with the fishermen in the area as they supply the fish. — The 
profession of “Jazzaf ” entails the selling of fish in the market. — 
The fishermen after having spent time and effort catching the fish 
hand over their catch to us and we sell it on their behalf in the mar-
ket and as you know the fish in Bahrain is famous for being very 
fresh. — There are many famous fishing spots here in Bahrain like 
Al Meshtaia, Al Adhm, Al Dood, Al Jarem, Hawar… — Reciting a 
poem : If only you knew about the pain the solicitous was carrying in 
his chest. If you knew where the deprived spent his time. If only you 
knew how much pain he’s carrying around. That’s how the sea is. —

Location : Muharraq
The Sea Interview IV
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 30 – خليج توبيل، عبدلله الخان، 1996
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Kingdom of Bahrain, coastal evolution
مملكة البحرين، التغري الساحيل
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Land occupation in 1956
إشغال األرض 1956
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ردم البحر

  Land boundary in 1964
حدود األرض 1964    

  Land boundary in 2002
حدود األرض 2002    

  Land boundary in 2009
حدود األرض 2009    

Land occupation in 1990
إشغال األرض 1990

  Vacant land
أرض شاغرة    

  Urban development
تطور حرضي  
  Leisure tourism
سياحة ترفيهية  
  Industrial areas
مناطق صناعية  
  Services areas
مناطق خدمات  



Fishing areas
مناطق صيد السمك

  Fishing areas
مناطق صيد السمك  
  Dredging areas
مناطق تجريف  

Fashts of Bahrain (shallow sea beds lying in the intertidal zones)
فشوت البحرين

  Reefs (fashts)
شعاب بحرية  
  Oil exploration
مناطق تنقيب عن النفط  

Fishing villages
قرية صيادي سمك

  Fishing harbor
ميناء صيد سمك   

  Historical coastal villages
قرى ساحلية تاريخية   

Ecological value index
5 : most important, 1 : less important
مؤرش القيمة البيئية 5 : أكرث أهمية، 1 : أقل

  5
  4
   3



Barbar village
قرية باربار

  Land boundary in 1983, Building Area Ratio 0.12
حدود األرض يف 1983، نسبة املساحة املبنية 0،12    

  Land boundary in 1996, Building Area Ratio 0.04
حدود األرض يف 1996، نسبة املساحة املبنية 0،04  
  Land boundary in 2009, Building Area Ratio 0.00
حدود األرض يف 2009، نسبة املساحة املبنية 0،00  
  Land boundary in 2010, Building Area Ratio 0.00
حدود األرض يف 2010، نسبة املساحة املبنية 0،00  
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Sanabis – Seef
سنابس– السيف

  Land boundary in 1977, Building Area Ratio 0.42
حدود األرض يف 1977، نسبة املساحة املبنية 0،42    

  Land boundary in 1996, Building Area Ratio 0.09
حدود األرض يف 1996، نسبة املساحة املبنية 0،09  
  Land boundary in 2005, Building Area Ratio 0.01
حدود األرض يف 2005، نسبة املساحة املبنية 0،01  
  Land boundary in 2010, Building Area Ratio 0.00
حدود األرض يف 2010، نسبة املساحة املبنية 0،00  
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Tubli Bay
خليج توبيل

  Land boundary in 1957, Building Area Ratio 0.14
حدود األرض يف 1957، نسبة املساحة املبنية 0،14    

  Land boundary in 1983, Building Area Ratio 0.04
حدود األرض يف 1983، نسبة املساحة املبنية 0،04  
  Land boundary in 1996, Building Area Ratio 0.09
حدود األرض يف 1996، نسبة املساحة املبنية 0،09  
  Land boundary in 2010, Building Area Ratio 0.11
xxحدود األرض يف 2010، نسبة املساحة املبنية 0،11  
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1. Survey of fishermen's hut in Sanabis Port
1– دراسة ألنواع عشش صيادي السمك يف ميناء سنابس
2. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. Survey of fishermen’s huts on the coast of Muharraq
2– 4– 5 – 6–7– 8 – 10– 11 دراسة ألنواع عشش صيادي السمك عىل شاطئ املحرق
3. 9. Survey of fishermen's huts on the coast of Seef 
3-9 دراسة ألنواع عشش صيادي السمك عىل شاطئ السيف
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Hut 6 Hidd عشة 6 الحد

Camille Zakharia
A coastal promenade



Hut 1 Janussan عشة 1 جنوسان



Hut 22 Hidd عشة 22 الحد



Hut 24 Hidd عشة 24 الحد



Hut 21 Busaiteen عشة 21 البسيتني





Juffair الجفري



Hut 15 Muharraq عشة 15 املحرق



Manama املنامة



Tubli Bay خليج توبيل



Hut 17 Karzakan عشة 17 كرزكان



Hut 11 Nabi Saleh عشة 11 النبيه صالح



Hut 4 Seef عشة 4 ضاحية السيف



Samaheej سامهيج



Hidd الحد



Northern City املدينة الشاملية





Hut 20 Hidd عشة 20 الحد



Hut 16 Al Dair عشة 16 الدير



Karzakhan كرزكان



Hut 10 Dumistan عشة 10 دمستان



Hut 9 Samaheej عشة 9 سامهيج



Hut 5 Muharraq عشة 5 املحرق



Manama II II املنامة



Hut 23 Malikiya عشة 23 املالكية





Budaiya البديع



Hut 7 Jid Al Haj عشة 7 جد الحاج



Hut 8 Jid Al Haj عشة 8 جد الحاج



Hut 13 Busaiteen عشة 13 البسيتني



Busaiteen البسيتني



كميل زخريا
Busaiteen IIفسحة بحرية II البسيتني



 25 م
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12–15–19–21 دراسة ألنواع عشش صيادي السمك عىل شاطئ ضاحية السيف
12. 15. 19. 21. Survey of fishermen's huts on the coast of Seef 

13–14–17–19–21 دراسة ألنواع عشش صيادي السمك عىل شاطئ املحرق
13. 14. 17. 20. 22. Survey of fishermen’s huts on the coast of Muharraq

16–18 دراسة ألنواع عشش صيادي السمك يف ميناء سنابس
16. 18. Survey of fishermen's huts in Sanabis Port
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منطقة السوق، املنامة
Suq Area, Manama

  حدود األرض يف 1977، نسبة املساحة املبنية 0،69
Land boundary in 1977, Building Area Ratio 0.69    

  حدود األرض يف 1996، نسبة املساحة املبنية 0،16
Land boundary in 1996, Building Area Ratio 0.16  

  حدود األرض يف 2005، نسبة املساحة املبنية 0،00  
Land boundary in 2005, Building Area Ratio 0.00  

  حدود األرض يف 2010، نسبة املساحة املبنية 0،00  
Land boundary in 2010, Building Area Ratio 0.00  
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الجفري
Juffair

  حدود األرض يف 1957، نسبة املساحة املبنية 0،43
Land boundary in 1957, Building Area Ratio 0.43    

  حدود األرض يف 1977، نسبة املساحة املبنية 0،16  
Land boundary in 1977, Building Area Ratio 0.16  

  حدود األرض يف 1996، نسبة املساحة املبنية 0،12  
Land boundary in 1996, Building Area Ratio 0.12  

  حدود األرض يف 2010، نسبة املساحة املبنية 0،02  
Land boundary in 2010, Building Area Ratio 0.02  
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الحد
Hidd

  حدود األرض يف 1957، نسبة املساحة املبنية 0،76
Land boundary in 1957, Building Area Ratio 0.76    

  حدود األرض يف 1977، نسبة املساحة املبنية 0،47  
Land boundary in 1977, Building Area Ratio 0.47  

  حدود األرض يف 1996، نسبة املساحة املبنية 0،17  
Land boundary in 1996, Building Area Ratio 0.17  

  حدود األرض يف 2010، نسبة املساحة املبنية 0،04  
Land boundary in 2010, Building Area Ratio 0.04  
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برك ماء خاصة
Private water pools

  برك ماء
Pools    

استخدامات األرض يف 2009 عىل خط ساحيل بطول 500م
Coastal land use in 2010, on a 500m wide stretch of coast

  ارض شاغرة
 Vacant land    
  مناطق مبنية

Built up area  
  غطاء اخرض متفرق
Sparse vegetation  

  سبخة
Sabkha  

  غطاء اخرض
Vegetation  

ينابيع ماء عىل اليابسة و يف البحر
Land and offshore springs

  ينابيع ماء يف البحر– حية
Offshore spring – active    
  ينابيع ماء يف البحر– جافة 

Offshore spring – not active  
  ينابيع ماء عىل اليابسة – حية

Land spring – active  
  ينابيع ماء عىل اليابسة – جافة

Land spring – not active  

استخدامات األرض يف 1964 عىل خط ساحيل بطول 500م
Coastal land use in 1964, on a 500m wide stretch of coast

  ارض شاغرة
Vacant land  
  مناطق مبنية

Built up area  
  غطاء اخرض متفرق
Sparse vegetation  

  سبخة
Sabkha  

  غطاء اخرض
Vegetation  



مناطق زراعية و خضراء 2007
Agriculture and vegetation in 2007

  مناطق خضراء
Green areas    

مناطق زراعية و خضراء 1956
Agriculture and vegetation in 1956

  مناطق خضراء
Green areas    

مناطق زراعية و خضراء 1990
Agriculture and vegetation in 1990

  مناطق خضراء
Green areas    

الري باملاء 2009 
Water irrigation in 2009

  قنوات الري
Irrigation channels    



مملكة البحرين، قطائع األرض
Kingdom of Bahrain, parcellary plan

  حدود األرض يف عام 1964
Land boundary in 1964  

  قطع األرض 2009 
Parcells in 2009  

2
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41 – جرس الشيخ عيىس بن سلامن بني املنامة و املحرق، عبدلله الخان، 1996
41. Shaikh Isa Bin Salman bridge between Manama and Muharraq, Abdulla Al Khan, 1996  

42 – جزر أمواج شامل املحرق، أليكساندر جون، 2002
42. Amwaj Islands – Northern Muharraq, Alexander John, 2002

43 – شامل البحرين، عبدلله الخان، 1976
43. Northern Bahrain, Abdulla Al Khan, 1976 

44 – جزيرة املحمدية و شامل البحرين، برنارد جريارد، 1974
44. Al Muhammadiyah Island and Northern Bahrain, Bernard Gerard, 1974 



45 – ضاحية السيف، أليكساندر جون، 1992
45. Seef District, Alexander John, 1992 

 46 – ضاحية السيف، كميل زخريا، 2002 
46. Seef District, Camille Zakharia, 2002 

47 – شامل البحرين، عبدلله الخان، 1984
47. Northern Bahrain, Abdulla Al Khan, 1984 

48 – شامل البحرين، عبدلله الخان، 1972
48. Northern Bahrain, Abdulla Al Khan, 1972

49 – شامل البحرين و ضاحية السيف، عبدلله الخان، 1989
49. Northern Bahrain and Seef District, Abdulla Al Khan, 1989 

50 – ضاحية السيف، عبدلله الخان، 2002
50. Seef District, Abdulla Al Khan, 2002 



 
51 – كورنيش الفاتح و منطقة الجفري، عبدلله الخان، 1996

51. Al Fateh Corniche and Juffair, Abdulla Al Khan, 1996
52 – فندق الخليج، منطقة الجفري، عبدلله الخان، 1973

52. Gulf Hotel – Juffair, Abdulla Al Khan, 1973 

53 – فندق الخليج، منطقة الجفري، أليكساندر جون، 2007
53. Gulf Hotel – Juffair, Alexander John, 2007

54 – منطقة الجفري، عبدلله الخان، 1998
54. Juffair, Abdulla Al Khan, 1998



55 – املحرق، عبدلله الخان، 1975
55. Muharraq, Abdulla Al Khan, 1975

56 – املحرق، عبدلله الخان، 1992
56. Muharraq, Abdulla Al Khan, 1992

57 – املحرق، عبدلله الخان، 2004
57. Muharraq, Abdulla Al Khan, 2004 



58 – املحرق، برنارد جريارد، 1974
58. Muharraq, Bernard Gerard, 1974

59 – املحرق، عبدلله الخان، 1975
59. Muharraq, Abdulla Al Khan, 1975

60 – املحرق، برنارد جريارد، 1974
60. Muharraq, Bernard Gerard, 1974



61 – ميناء املنامة، برنارد جريارد، 1974
61. Manama Port, Bernard Gerard, 1974

62 – غوايص لؤلؤ، عبدلله الخان، 1967
62 . Pearl Divers, Abdulla Al Khan, 1967

63 – منظر ساحيل، برنارد جريارد، 1974
63. Coastal scene, Bernard Gerard, 1974

64 – بناء السفن، عبدلله الخان، 1958
64. Boat building, Abdulla Al Khan, 1958 



65 – منظر للسفن، عبدلله الخان، 1964
65. Boat scene, Abdulla Al Khan, 1964

66 – بناء السفن، عبدلله الخان، 1957
66. Dhow building, Abdulla Al Khan, 1957

67 – تدخني القدو عىل ظهر بانوش، عبدلله الخان، 1967
67. Water pipe smoking on a dhow, Abdulla Al Khan, 1967

68 – مركب رشاعي، عبدلله الخان، 1973
68. Sail boats, Abdulla Al Khan, 1973  

69 – فلق املحار، عبدلله الخان، 1967
69. Opening the oysters, Abdulla Al Khan, 1967

70 – منظر ساحيل، وزارة الثقافة
70. Coastal scene, source Ministry of Information 

71 – مركب رشاعي تقليدي، عبدلله الخان، 1967
71. Traditional Dhow, Abdulla Al Khan, 1967

72 – مسابقة يف السباحة قرب قلعة أبو ماهر يف املحرق، عبدلله الخان، 1964
72. Swimming competition Bu Maher Fort Muharraq, Abdulla Al Khan, 1964



73 – خريطة البحرين 1969، خرائط البحرين التاريخية 1817–1970 النسخ األرشيفية م. 1996
73. Bahrain Map 1969, Historic Maps of Bahrain 1817–1970, Archive editions ltd. 1996
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75 – خريطة املنامة 1957، خرائط البحرين التاريخية 1817–1970 النسخ األرشيفية م. 1996
75. Map of Manama 1957, Historic Maps of Bahrain 1817–1970, Archive editions 1996

76 – منظر تصوري لواجهة بحرية عامة، الخطط العام املقرتح من قبل إس أو إم 2007
76. Render View of Public Waterfront, Bahrain master plan proposal, SOM 2007



77 – اإلصدار الثالث 1993، مؤسسة نقد البحرين
77. Third issue, 1993, Bahrain Monetary Agency

78 – اإلصدار الحايل 2008، بنك البحرين املركزي
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79 – اإلصدار الحايل 2008، بنك البحرين املركزي
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83. Water Taxis on the coast of Muharraq, Ministry of Information



المحرق
 IV مقابالت البحر

 أنا عاشق البحر من زمان … أبهاتنا وأجدادنا كانوا بحارة … فحبي للبحر 
يش ثاين! يجذبني ألن يذكرين بأيام املايض … بأيام لّول — الجو هني لطيف! 

 غري عن الجو اليل يف املجمعات … وهني محل هادي … هناك سندارة 
وعوار راس أما هني البحر يخليك تفكر براحة — تشتاق حق هاملنطقة أكرث 

من املجمعات …  والله أنا قبل كنت أميش يل البحر بس الحني مع الشوارع 
وال هاي وي صار الزم بالسيارة — وخربك الشارع صار مو نفس لّول فممكن 

تقول ان البحر يجذبك حتى وانت يف البيت! — بحكم شغلتي انا يزّاف وابيع 
السمج! فالزم نكثف من روحة البحر ونتعرف عىل البحارة أكرث وأكرث ككونهم 
اهمة مصدر جلب األسامك — علشان نعرضهم يف السوق … وعىل قولة املثل 

شكيت للبحر هاج وتكرب … شكيت للقمر غاب وتعذر! — شغلة اليزافة الله 
يسلمك احنا نعرض السمج يف السوق، البحار بدل ما اييبه ويروح يشقى أكرث من 
الشقى اليل شقاه فيسلمنا السمج ماله — فنعرضه يف السوق ككون السمج يف 

البحرين فرش … من أي منطقة … من أي مرعى … يعني مثال يف مناطق يف 
 البحرين اسمها الشتيّة … العظم … الدود … اليارم

— هاي املناطق املشتهرة يف البحرين وحوار … — يقول لك لو تدري 
باملهموم باليل شقى قلبه … لو تدري باملحروم شفي قىض عمره … لو تدري 

بالكه ما تفارقه بلحظة… وإن األمل مكتوم — ويشيله يف صدره … كمحاكاة 
للبحر يعني …

مقابالت البحر هي من إنتاج املخرج و املنتج البحريني محمد
 بو عيل و أجراها فريق البحث الحرضي البحريني



احنا من انولدنا واحنا يف البحر … بس كلام يدفنون نتقدم يل قّدام والحني احنا 
هني رصنا من ثالث سنوات … —  البحر حيايت! أهم يش يف حيايت! يعني أنا 

ارتاح يف البحر … يعني ممكن يكون عندنا ضغوط الدنيا كلها بس إذا انجي ندش 
البحر احنا نرفّه عن نفسنا — وثاين يش البحر فيه مصدر رزق … والحياة الحني 

اختلفت واجد والسبب قتل البحر! تعرفني إذا يش تحبينه و واحد يقتله — 
فمشكلة … يعني الدفن من صوب والصيد الجائر اليل زيادة عن 

اللزوم … واستخدام أساليب قاتلة للبحر وما يف احد مينعها — املفروض يصري 
تعديل لهاملكان حق الناس ويصري متنفس … لو مثال يسوون تعديل يسوون 

مكان نظيف الناس تتنفس فيه واحنا عىل األقل كبحارة يسوون لنا مرفأ — من 
أجل الطراريد … يعني الحني الطراريد ملا تروح املاية ما يقدر يدخل … فهذا يش 

إن الطراريد اهني غري آمنة مكانها — نفس ملا يجون الجهال يلعبون ويفلتون 
األغراض اليل يف الطراريد … واملشكلة إن أي مكان يندفن ممنوع تقرتبني 

إليه — مكاين الجديد اليل موجود زين … لكن اليل قبل كان أحسن وكان 
 أقرب بالنسبة يل والصيد كان أحسن — والحني شوي شوي 

كلام دفنوا أكرث كلام ينتهي الصيد — 

ضاحية السيف
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دوحة عراد
 II مقابالت البحر

يعني احنا نفس ما تقولني كأن من مواليد هاملنطقة … قبل خمسة وخمسني 
 هنا هاي الشوارع هاي البيوت ما كانت موجودة املاي هذي — كانت توصل

يل داخل البلد … كلله بحر هاذي. يوم كنا صغار كنا ندش البحر وكنا عىل طول 
 متواجدين هني … وانيي هني الحني عادة — الصبحية … ساعتني ثالث 

ساعات والعرص من أربع يل عرش ثنعش بالليل … والبحر يعني كل يش لنا قبل 
خمسني سنة كنا نشتغل بالبحر — أنا وحجي خليل … يعني اليل الحني يسوونه 

 ممىش مو يف صالحنا … يعني مثال الحني املمىش اليل سووه ورانا …  —  ميكن
أكرث من خمسني سنة كنا عىل البحر عىل طول …  وبالنسبة يل كنه … مو 

مستعد أروح أشقح الجرس علشان أروح البحر يف — املنامة … يعني أنا محرقي 
اقعد هني … أحب أكون يف املحرق داميا … احنا صيادين من سنة 1958 كان 

عندنا بوانيش … كان عندنا لنجات كبار— حاليا عندنا طراريد هذول … ندش 
ونييب سمج زين … مثال إذا رحنا البحر ثالثة أيام … نييب مثال ألف كيلو او 
مثامنية كيلو — احنا الصبحية نيي نسوي لنا شاي مع الجامعة … ناخذ قرار 

 مثال متى ندش البحر … متى نرجع … نشوف االرصاد الجوية علشان نتأكد
إن الجو مناسب — إذا شفنا كل يش مناسب نجهز أدواتنا … ونقول مثال إن 

الساعة 12 بالليل او 2 بالليل بندش البحر … حق الصيد أو حق رحلة — 
 والحني يف وايد فرق عن قبل… قبل كنا نصيد ربيان كبار عىل هالكرب ومن 

يوم سووا امليناء اليل تشوفينه الحني هني … ومن — عقبها محد يقدر حتى 
 مييش يف هاملنطقة … ألن السواحل صارت مثل الشلّة —  احنا قّزرنا حياتنا 

كلها يف البحر… مرتاحني … نحصل فلوس … الحني ما يف دخل… الحني سووا 
تأمني اجتامعي … يعطون مثال مئتني دينار … عائلة اشكربها يعطونا مئتني 

دينار هاي شلون تعيّشنا؟ ما نقدر نعيش مبئتني دينار … احنا كنا ندش البحر 
50 سنة … الله يشهد إن ندش البحر وعندنا بيزات هالكرث! مرتاحني نفسيا 

عقليا نقدر نفكر … الحني نفكر شلون نحصل مدخول حق املصاريف —  أقول 
لج يش احسن من هاذي … أنا أصيل وفصيل بحار … لكن رصت مريض عرش 

سنوات فيني الروماتيزم ما أقدر أحرك أياديي … رحت حق الرخصة قالوا يل 
خالص انت منتهي وخذوا مني كل يش … الحني ممنوع ادش البحر … حيايت 

خذوها مش رخصة! 



"كان السيف يم بيتنا، يعني حتى املاي ساعات يدش بيوتنا وقت التشيل والحني 
شويف الفرق وين صار البحر ووين صارت بيوتنا — الحني … البحر هّواة إحنا 

فيه الحني مب أرزاقنا ألن صار عندنا شغل بس األوليني كانوا عىل طول يف البحر 
وهاي اليل ورثناه منهم ما — عندنا يش غري … والبحر كفاية الواحد بس يقعد 

 ميه … ينىس همومه كلها …" — " شنو يعني البحر يل كنه؟ كل يش يعني لدرجة 
إن إحنا نقيض كل الوقت فيه … ما نقدر نقيض الوقت يف مكان غري … ما عندنا 

 سفر وال يش — وأكرث يش انيي هني يف اإلجازات السنوية … إذا عندنا إجازة 
أو سفر نروح السعودية لكن كلها يوم وال يومني بس وهاي طراريدنا — وهاي 
البحر!" — " احنا هني مؤقت وهاي األرض كلها أرض الحكومة وهاي الساحل 
كله من ممتلكات الحكومة … قالوا ووعدونا إن بيسوون لنا مرىس — نفس 

املحرق والبديع ورا البنايات الثنتني ذيله ويقولون إن املرشوع بيمتد من هاذي 
الساحل يل جرس الشيخ خليفة وبيكون مكان عام للناس — وهاذي يش زين 

إن شاء الله يصدقون به ع األقل الناس تتنفس عند البحر! والله خاطرنا يسوون 
لنا محل نستقر فيه … نقعد فيه … — يعني اهوة صج إحنا مو محرتفني … 

إحنا هواة! الهاوي واملحرتف الحني نفس اليش يف البحرين … أنا وين ما يروح 
 املحرتف أنا أروح — وراه ميكن أروح أبعد منه … يعني احنا نبي مكان 

ثابت مو بس لنا حتى حق اليل عقبنا بييون …"

الجفير
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محمد راشد بوعلي
مقابالت البحر 

مقابالت البحر هي من إنتاج املخرج و املنتج البحريني محمد
 بو عيل و أجراها فريق البحث الحرضي البحريني



 عىل ذلك، تدعو الخطة املقرتحة إىل زيادة مضطردة يف طول الواجهات
 البحرية العامة يف كافة

أنحاء اململكة، مام يرتجم إىل اإلبقاء عىل 50% من ساحل البحرين للجمهور.   
أما اليوم فالواجهات البحرية العامة ال متثل أكرث من 5% من ساحل اململكة. 

توصيات من اجل الواجهة البحرية :
 — 1 خلق واجهة بحرية طولها 40 كلم "عىل طراز دويل" من الجفري 

البديع، تربط بني املناطق األثرية األساسية، والتجمعات السكنية و مركز  إىل  
املنامة. — 2 ربط كل مجاورة بواجهتها البحرية من خالل إيجاد مناطق 

خرضاء عامة مفتوحة. — 3 تحايش خصخصة أرايض الوجهات البحرية. — 4 
حامية املناطق الجزرية و مناطق املياه الضحلة للشعب املرجانية. — 5 

حامية موائل و مواطن صيد األسامك املهمة. — 6 حامية املناظري الطبيعية 
املمتدة من قلعة البحرين إىل الخليج. 

بيئة البحرين البحرية
يدرك معظم البحرينيني اليوم بأن التطوير التجاري و املحافظة عىل البيئة يجب 
أن يرتافقا معا. و هناك تشجيع لتوفري فرص لإلمناء االقتصادي التي متكن كل من 

البيئة البحرية و الربية يف اململكة من إعادة بناء نفسها و املحافظة عليها. هذا 
ويجب أن يكون التطور الجديد منسجام مع املناطق البيئية الهامة. 

و يف الوقت الذي تواصل فيه الدولة تعزيز تواجدها العاملي، فقد أصبح   
جليا أن البيئة الطبيعية القوية و حرية وصول العامة إىل الواجهات البحرية 

و وجود بيئة بحرية تتمتع بالحامية ستشكل األساس لسوق سياحية زاخرة. و 
من املنطقي، من وجهة النظر االقتصادية، أن يكون هناك التزام قوي بالبيئة 

الطبيعية. 
و من املعروف أن الحفاظ عىل و إعادة بناء البيئة البحرية هام األساس   

الذي سيوفر حياة أفضل و أغنى ألجيال املستقبل. 

توصيات اإلسرتاتيجية البيئية :
تنفيذ خطة بحرية فراغية توجه جهود الحامية والتطوير للبيئة البحرية، و 

تضمن أن املوارد البحرية تدار بحصافة و يتم املحافظة عليها.
مواصلة تطوير قاعدة املعرفة العلمية عىل البيئة البحرية، و مراجعة   

متطلبات دراسات القطاعات املتخصصة.
إعادة تأسيس "ثقافة الجزيرة" يف البحرين، من خالل تخصيص منطقة   
إدارة ساحلية تضمن توجيه التطوير و وصول العموم إىل الساحل. و نويص 

باالرتداد عن الساحل يف مشاريع التطوير املتنوعة يف كل أنحاء اململكة 
لحامية الواجهة البحرية و الحفاظ عليها متاحة أمام الجمهور. 

تأسيس نظام شامل من املناطق الخاضعة للحامية ألغراض الحفاظ عىل   
املناطق البيئية الرئيسية، مبا يف ذلك جزر حوار و موائلها الفريدة وخليج 

توبيل و نباتات القرم فيه.
إيجاد فرص للسواح و املقيمني للتمتع بالجامل الطبيعي للبحرين   

و ساحلها من خالل توفري سبل الوصول ذات التصميم الجيد.
عمل مراجعة للحالة البيئية و تنفيذ خطة عمل بيئية وطنية تحدد   

السبل الواقعية و الكفؤ و ذات الجدوى املالية لتحسني البيئة.

موانئ الصيد وحرية وصول الجمهور إليها
تراجعت بشكل كبري حرية الوصول إىل الخليج العريب خصوصا من قبل 

مجتمعات صيد األسامك يف اململكة، بسبب أعامل التطوير. فبالنسبة للبحرينيني 
فإن سهولة الوصول و التمتع بالواجهة البحرية و املناطق الساحلية مل يكن أبدا 

مجرد تقليد حضاري، بل سبيل للحياة من خالل صيد األسامك و الغوص عىل 
اللؤلؤ. 

هناك حوايل 7000 ممن يعملون يف الصيد و "مهن مساعدة" لصيد األسامك.   
و هناك قدر ال يستهان به من الضغط عىل الصيد الجائر و الصيد غري القانوين، 

و حاجة إىل إدارة هذه الصناعة.
و الهم األكرب هو رسعة عمليات الردم غري املنضبطة، و القصور يف مراقبة   

الحياة البحرية بعد الردم لغايات التمكن من تقييم األثر البيئي عىل املياه 
البحرينية بفضل مشاريع الدفان.

و تدعم الخطة الوطنية تحديد املناطق العامة التي ميكن أن تتأسس عليها   
مرافئ لصيد األسامك مع أرصفة، و دعم املرافق و حتى أسواق األسامك العامة. 

و ميكن لهذه املرافئ أن تتعايش مع أنشطة التطوير الجديدة، و أن توفر 
بؤر الرتكز للمجتمعات. و مثلها كمثل مناطق أخرى حول العامل، يجب أن ال 

تكون أنشطة الواجهة البحرية خاصة أو منفردة. و ميكن للمطاعم و املقاصد 
السياحية و مرافئ صيد األسامك أن تتعايش و تستفيد من هذا التقارب. 

توصيات مرفأ صيد األسامك :
وضع برنامج مكثف لحامية الواجهة البحرية و تيسري وصول صناعة صيد 

األسامك إليها
دعم تحسني أوضاع قرى صيد األسامك التقليدية و مرافئ صيد األسامك  
حامية املناطق الجزرية، إذ تشكل املسطحات املائية فيها موائل هامة   

للبحرين
السامح بالنمو وفق النمط التقليدي ضمن قرى صيادي األسامك   

الستضافة األجيال القادمة من العائالت يف هذه القرى
حامية موائل األسامك من مشاريع الردم  

تحتفل املدن و الدول حول العامل بواجهاتها البحرية، و تعتمد عليها يف إبراز 
هويتها إىل العامل، و ترتقي بها لتحسني صناعات السياحة و الرتفيه.

تتطلع البحرين إىل حامية و تعزيز واجهتها البحرية و حامية املناطق   
البيئية الهامة و مرافئ صيد األسامك التقليدية و متنزهات الواجهة البحرية 

الحرضية و مقاصد منتجعات السياحة. و بالنسبة للجزيرة الدولة، فإن حدوث 
هذا األمر مفصيل.

سيعمل الجامل الفريد لهذه الجزيرة الدولة عىل تعزيز هويتها مع الخليج   
العريب و مع العامل، ضمن سياق توجه الدولة و تطلعها يف القرن الواحد و 

العرشين. و ترشع اململكة يف الوقت الحارض، آخذين يف االعتبار عدد الشواطئ 
العامة املحدود و القيود املفروضة عىل الوصول إىل الواجهة البحرية، بأخذ 
خطوات تأمل أن تفيض إىل تحول جذري يف كل من البيئة و نوعية الحياة. 

فيليب إنكويست
البحرين … الجزيرة الدولة والواجهة البحرية



البحرين : عالقة حميمة بني الجزيرة والبحر
 ال ميكن للعالقة الحميمة بني البحرين– الجزيرة الدولة– و مياه الخليج العريب أن تكون أكرث

وضوحا : فاإلسم "بحرين" يرتجم إىل "األرض ذات البحرين"، مشريا إىل الكم الهائل من ا ملياه الجوفية 
العذبة التي متر عرب قاع الخليج و متتزج مع مياه املالحة. و عىل مدار أالف من السنني وفرت هذه 

املياه العذبة معني يكاد ال ينضب، مام دفع بالعلامء لالعتقاد أن البحرين هي جنة عدن. و بشكل 
مشابه، كانت مياه الخليج املالحة هي التي وفرت كال من الوسط املالئم لصناعتي صيد األسامك 

والآللئ يف البحرين، كام أنها مهدت الطريق ليكون الخليج طريقا رسيعا جعل من البحرين إحدى 
 أوىل الحضارات يف التاريخ وأغني طرق التجارة التي تعج بالحركة. و تاريخ البحرين هو قصة

تفاعل حميمي و حبي بني أهل الجزيرة و مياه الخليج. إال أن بروز ثقافة النفط يف القرن املايض 
املصحوبة بالتوجه نحو املدنية و الصناعة أرغمت أهل الجزيرة عىل إعادة التفكري بهذه العالقة 

الحميمة، و تأسيس املخطط الوطني الهيكيل اإلسرتاتيجي. 

االحتفاء بالواجهة البحرية للجزيرة الدولة عىل أنها ملك للجميع
 لقد تم وضع املخطط الوطني الهيكيل اإلسرتاتيجي عام 2007 مبساعدة من اللجنة التوجيهية 

"بلو ريبون"، و العديد من الوزارات، و االستشاريني. و قد قاد عملية التخطيط صاحب السمو املليك 
 األمري سلامن بن حمد آل خليفة، ويل العهد نائب القائد األعىل لقوة دفاع البحرين، و رئيس 
مجلس التنمية االقتصادي، و "سكدمور، أوينغز آند مرييل" الذين قادوا الفريق االستشاري. 

و ميكن اعتبار املخطط الوطني الوطني دعوة إىل العمل سواء من الحكومة أو الشعب لحشد   
الجهود من اجل حامية و تجديد و االحتفاء بالواجهة البحرية الجميلة و الحساسة، يف الوقت الذي 

تشهد فيه اململكة منوا متزايدا يف أعداد السكان و حجم التجارة. 

عادة التواصل مع البحر
البحرين، الدولة املشكلة من عدد من الجزر، عرفت منذ آالف السنني من خالل عالقتها مع مياه 

الخليج و واجهاتها البحرية املمتدة. و قد أسست الحرف التقليدية كصيد األسامك و التجارة الدولية 
 و الغوص من اجل اللؤلؤ و قوارب الرحالت الرتفيهية عالقة وثيقة و تقارب كبريين بني البحرينيني

و مياه الخليج املفتوحة. 
و رغم ذلك، عمدت عمليات ردم البحر و أعامل بناء الطرق و التوسع العمراين يف قطاعات   

 الفندقة و التجارة و اإلسكان عىل مدار العقدين املاضيني، إىل تغيري مناطق بيئية فريدة 
وذات طبيعة خاصة، كام أوجدت واجهات بحرية خاصة، و يف بعض الحاالت، قطعت أوصال قرى 

الصيادين و منعتهم من حرية الوصول إىل الواجهة البحرية. هذا و قد شّددت الجهود املبذولة 
لتحقيق إسرتاتيجية تطوير األرايض يف اململكة عىل إرساء واجهة بحرية عامة عىل معظم ساحل 

اململكة، و الحفاظ عىل الطرق التقليدية للوصول إىل البحر ألغراض صيد األسامك. و يقرتح هذا 
الجهد التخطيطي أن ترسم الدولة خطا دامئا و موثقا يحدد و يحافظ عىل واجهة البحرين البحرية 

 املوجودة، و كذلك توفري أماكن ميكن تطوير واجهات بحرية جديدة و جزر مستقبلية فيها، دون 
أن تؤثر عىل البيئة أو ترض بها بشكل كبري. 

"واجهة بحرية عظيمة" عامة ومتصلة
دعا املخطط الوطني الهيكيل اإلسرتاتيجي للمملكة إىل إطالق مرشوع رئييس من خالل أكرث املناطق 

اكتظاظا بالسكان يف اململكة؛ فقد تم اقرتاح إطالق مرشوع متنزه عىل واجهة بحرية عامة متصلة، 
بدءا من منطقة البديع يف الغرب إىل منطقة الجفري يف الرشق، مام يكتنف الواجهة البحرية بالكامل يف 
املنامة – املدينة الرئيسية يف البحرين – إضافة إىل ربطها مع أهم املناطق و الكنوز األثرية يف البحرين. 

و سيمثل نظام حديقة الواجهة البحرية التي متتد عىل طول 40 كيلومرتا مصدرا وموردا للبحرين يف   
 القرن الواحد و العرشين، كام ستمثل مركز كافة مجتمعات الواجهات البحرية يف الشامل. و عالوة 

فيليب إنكويست
البحرين … الجزيرة الدولة والواجهة البحرية

فيليب إنكويست، شريك في إس أو إم شريك مسئول عن المخطط العام للبحرين 



منهم سبل الوصول إليه، و اليوم ليس لديهم نية الرحيل مرة أخرى حتى و إن كان الثمن 
التضحية بحياتهم". 

و هناك نوع آخر من العامرة العفوية يف البحرين، فلقد اعتاد أهل البحرين عىل التخييم يف   
الصحراء خالل شهور الشتاء األبرد من الصيف، إذ يقومون ببناء قرى من الخيام التي يسكن فيها 
أفراد القبيلة جميعا، و ينقلون كافة متاعهم إىل خيام الصحراء. و عىل مدار شهرين تحّول هذه 

القرى املؤقتة الصحراء إىل أكرث األماكن العامة ازدحاما يف البحرين. 
إننا نرى أن الخيام يف الصحراء و العشش عىل الساحل البحري ليست سوى شواهد عىل رغبة   
البحرينيني يف السكن األبسط من حيث املحتوى و الهيكل، و ذلك ضمن إطار العالقة املبارشة مع 
بيئتهم. كام يبدو أن مدن النفط قد و فرت لهم بيئة ال تتناسب أو تتسق مع ثقافة العيش ذات 

الخصوصية املتميزة ألهل البحرين، و ال مع مناخ املنطقة.
و إذ نأخذ يف االعتبار أن املوضوع املقرتح ملشاركة البحرين األوىل يف معرض البندقية بينايل   

املعامري لهذا العام هو "تراجع ثقافة البحر"، فقد اقرتحنا مبارشة أن يكون موضوع املشاركة يف 
املعرض هو العشش البحرية و مالكها. و هل هناك مكان أفضل من البندقية ملناقشة العالقة 
بني املوئل و البحر؟ و هل هناك مقرتح أفضل ملفهوم تنظيم املعارض يهدف إىل إبراز لحظات 
يف العامرة عوضا عن تنظيم معرض للعامرة؟ لقد حاولنا الحصول عىل ترصيح من بعض املالك 

لتفكيك عششهم و إعادة تركيبها يف معرض البندقية لتصبح مجالس، أو أماكن تجمع، لزوار 
املعرض تعرض عليهم فيها اللقاءات الشخصية التي أجريت مع هؤالء املالك.

و يف الختام يطيب لنا التعبري عن امتناننا للتعاون الرائع مع وزارة الثقافة مبملكة البحرين   
كام نود يف هذا السياق أن نعرّب عن خالص شكرنا و تقديرنا للشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة – وزيرة الثقافة، التي غمرتنا برؤيتها املنهجية و مقاومتها لإلغراءات يف عرض آخر 

اإلنجازات لبناء وجه حضاري معارص و ثقايف ينبض بالحياة، بل عىل العكس و فرت لنا كل دعم 
ممكن إلبراز و عرض ظاهرة تتحدث يف جوهرها عن أصالة حضارة و تراث مملكة البحرين. 

الربوفسور هاري غوغر
عشوائية عىل البحر

خالل العام الدرايس 2009 – 2010 قام معمل البا التابع ل إي پي إف إل بدراسة  – 1 
 حرضية ململكة البحرين. يف ديسمرب 2009 تم عقد ورشة عمل يف البحرين امتدت لفرتة 

أسبوعني و ذلك بالتعاون مع جامعة البحرين و وزارة الثقافة   



يقول البعض أن كلمة البحرين تعني "بني بحرين"، بينام يقول البعض اآلخر أنها ببساطة تشري 
إىل "نوعني من املاء"؛ و شخصيا مل أتابع البحث يف هذا األمر ألعلم أيهام أصح أو األفضل، إال أنه 
و بعد اإلطالع عىل بعض الصور التاريخية و القراءة يف تاريخ هذا البلد، يبدو أن اسم البحرين 
البد و أن يشري إىل املاء بطريقة أو بأخرى. و يف الحقيقة يبدو أن جوهر البحرين القدمية هو 

املاء. فحقيقة وجود ينابيع من املاء الحلو يف وسط البحر و التي كان غواصو اللؤلؤ يرشبون منها، 
بحد ذاتها، مثرية للغاية. و كذلك صور للحدائق الغناء و بها ينابيع املياه الحلوة و التي قصدها 
الناس للراحة و االستمتاع. و من ثم هناك أسطورة حقبة حضارة دملون، حيث كان يعتقد أيامها 
بأن اآللهة إنيك، آلهة املياه الحلوة، كان يسكن البحرين إذ كان يرمز إىل الحياة األبدية، و عليه 
تطلع الناس حينها ألن يدفنوا يف دملون سعيا وراء الخلود. و تقف مدافن دملون األثرية شاهدا 

عىل هذا االعتقاد. 
و إذ نأخذ يف االعتبار كّل ما تقدم، فقد كانت زيارة البحرين ألول مرة تجربة تنفرد مبعانيها،   
إذ يبدو أن كل هذا املاء الذي أسلفنا ذكره قد تالىش، فليس له أي وجود ملموس. و قد يختلس 

املرء النظر إىل البحر عىل لوحات اإلعالن العمالقة التي تعلن عن أعامل التطوير العقارية، و لكن 
البحر ذاته فليس من السهل إدراكه حسيا هذه األيام؛ إذ يجب عىل املرء أن يسعى و يجهد يف 
البحث عن املاء ليكشف عن أماكنه. و ال يزال هناك، بالطبع، بعض الدالالت التي تشهد عىل 

العالقة املبارشة مع البحر، كقلعة البحرين؛ إال أن هذه الشواهد أصبحت االستثناء يف ربوع هذا 
البلد. و قد يعتقد املرء أن ردم البحر يتضمن تأسيس عالقة ذات معنى بني اليابسة و املاء، إال أن 

ردم البحر كان هو املسئول يف معظم األحيان مسئولية مبارشة عن تاليش مياه البحر. و بالتأكيد 
ال يزال البحر مكانه إال أن العالقة أضحت صورية، و فقدت فاعليتها و عفويتها. 

و قد التقت أحدى طالباتنا خالل بحثنا و تحقيقنا فيام يتعلق بالبحر، من خالل ورشة العمل   
التي انعقدت يف شهر ديسمرب 1،2009 بأحد مستخدمي العشش الكثرية التي تتناثر عىل الساحل 

حيثام يسمح األمر بذلك. و قد دهشت الكتشاف أن مالك هذه العّشة هو أستاذ جامعي و 
ليس شخصا فقريا كام توقعت. لقد تعلمنا انه باإلضافة إىل صيادي األسامك تتشارك كافة رشائح 

املجتمع يف إشغال هذه العشش.
و لقد اجري فريق البحث البحريني مع املخرج محمد بوعيل سلسلة من املقابالت الشخصية   

مع ماليك هذه العشش، و التي أكدت بدورها عىل توقعاتنا. لقد بحث كافة مستخدمي هذه 
العشش عن ذات املتنفس، و عن العالقة املبارشة مع البحر. و يبدو أن الحاجة إىل عالقة بسيطة 

مع البحر ترسي يف عروق البحرينيني كالشيفرة الجينية؛ فلقد اعتمدوا عىل هذا البحر لعقود 
طويلة يف طعامهم و ثراء اقتصادهم )عن طريق الغوص عىل اللؤلؤ( ، و هو أمر ال يلبثوا أن 

يحتضنوه و يرسي يف عروقهم. و حتى حقبة اكتشاف النفط التي أعادت توجه البحرينيني إىل 
الصحراء، مل تفلح يف القضاء عىل هذا الحنني و التقارب مع البحر. 

إال أن وصول الجمهور إىل البحر أصبح من الصعوبة مبكان و يتسم بالندرة يف وقتنا الراهن.   
فاليوم تطغى عمليات التطوير العقاري عىل البحر ذاته، و يف هذا اإلطار تعمد هذه العمليات 
إىل خصخصة الوصول إىل الشاطئ. و يف األماكن الذي ال يوجد فيها هذا التخصيص، يجد املرء 

طريقا رسيعا يقطع أوصال املدينة و سبيل الوصول إىل البحر. و ضمن هذا السياق فإن القيادة 
من املنامة إىل املحرق مبحاذاة الخط الساحيل تتخللها مستوطنات برشية غري رسمية تقام عىل 
رشيط ساحيل ضيق ميتد مبحاذاة الطرق الرسيعة. و املكان األخر املفضل إلقامة مثل هذه هو 
عىل حافة مواقع ردم البحر، إال أن إقامة العشش يف هذه املناطق غري مستساغ كام هو الحال 

بالنسبة للوضع مبحاذاة الطرق الرسيعة. و قبل أسبوع و ضمن سياق اإلعداد لهذا الكتيّب، 
تصاعد الجدل حول نقل "الكبائن املتنقلة" – و هو االسم الرسمي للعشش يف البحرين –  بني 

الرشطة و مسئويل املجلس و صيادي األسامك. و قد اقتبست الصحف عن أحد صيادي األسامك 
قوله:"لقد تم إجبار صيادي األسامك عىل الرحيل عدة مرات، فقد اغتصبت عمليات ردم البحر 

الربوفسور هاري غوغر
عشوائية عىل البحر

البروفيسورهاري جروجر هو مدير المعمل األكاديمي البا في إي پي إف إل، لوزان 
معمل البا تحمل مسؤولية تصميم و تنفيذ جناح البحرين الوطني



ستؤدي هذه املقدمة البسيطة و املختارة يف تاريخ مملكة البحرين   
الحديث إىل الدخول يف صلب املوضوع. فام هو الوضع الحايل للموارد البحرية 

و الساحلية، و كيف غري ذلك من اعتامد البحرينيني التقليديني عىل املوارد 
البحرية؟ لألسف إن الجواب ضعيف، فالكثري من البحرينيني قد تخلوا عن قطاع 

صيد األسامك، بينام نجد العديد منهم بصدد االبتعاد عن هذا القطاع.
و قد شكلت طبيعة السواحل الضحلة يف البحرين دافعا وراء إنتاجية النظم   
البيئية، فاملياه الصافية و القاع البحري املتنوع، يف املايض، قد هيأ الفرصة إىل و 
جود قاع بحري يزخر باألعشاب، و موانع رملية، و غابات من الطحالب الكبرية. 
كام ال يجب أن ننىس الشعاب املرجانية التي كانت فيام مىض مزدهرة يف شامل 

و رشق املناطق الساحلية. و قد هيأت هذه املناطق الضحلة، و التي يطلق 
عليها محليا )الفشوت( ، مالذا هاما للعديد من أنواع األسامك و الربيان للتكاثر 
و التغذي و مالذا لألسامك الصغرية، كام كان ال بد ألغلب األنواع ان متيض فرتة 
من حياتها يف هذه املياه الضحلة و الصافية من الخليج العريب. و قد كان تنوع 
الحياة يف هذه املناطق )و يف بعض املناطق املوجودة إىل اآلن( ببساطة مذهال، 

كام غذى هذا االندماج الفريد بني املوائل القاعية و الكائنات الحية يف الفشوت 
احرتاف مهنة صيد األسامك يف القرى الساحلية آلالف السنني. 

إن الخصائص املميزة للبحر يف البحرين من حيث ضحالة املياه هي التي   
جعلته جاذبا للردم؛ إذ أن القاع الضحل ال يتطلب الكثري من املواد لعملية 
الردم، و عليه قيض األمر و ال يزال مستمرا من حيث ردم الفشوت بشكل 

منتظم، فخسارة إحداها قد ميكن استيعابه، إال أن الخسارة الجامعية لعدد منها 
قد يكون مميتا. 

لقد تم تدمري مساحات ال يستهان بها من القيعان البحرية املنتجة   
و املتنوعة إىل غري رجعة، مام أدى إىل حرمان الصيادين من إحدى ركائز 

معيشتهم، و أدى ذلك أيضا إىل التخيل التدريجي عن عادات تقليدية و ثقافية. 
فقد احتضن الخط الساحيل الشاميل يف املايض و املمتد من منطقة البديع 

يف الغرب إىل املحرق يف الرشق املئات إن مل يكن اآلالف من مصائد األسامك 
التقليدية املعروفة بالحضور. لقد و ضعت هذه املتاهات الضخمة التي تأخذ 

شكل القوس، و التي ميكن رؤيتها من اليابسة و من الطائرات التي تحلق 
عىل ارتفاع منخفض، يف مواقع إسرتاتيجية تواكب حركتي املد و الجزر و يف 

طريق أرساب األسامك التي تتغذى يف املنطقة حيث ينتهي بها األمر بني أيدي 
الصيادين. و لألسف ال يوجد اليوم إال جزء يسري من هذه الحظائر التي تقف 

شاهدا صارما يعكس مدى تأثري عمليات االستصالح عىل حياة الصيادين. 
هذا و ميكن اإلحساس بآثار الردم بشكل أكرب من خالل ما كان يشار إليه   

بالبحر. فقد نتج عن استخدام الطرق الرخيصة و غري املقبولة يف عمليات 
الردم آثار سلبية كبرية يف مناطق مجاورة ذات أهمية بيئية كبرية كذلك، حيث 
اكتنفها غطاء من الطمي الناعم كالغبار، مام أدى إىل اختناق و خنق النباتات 

و الحيوانات عىل حد سواء. فاملياه التي كانت يف يوم من األيام صافية و رقراقة 
تحولت يف غمضة عني إىل مزيج حليبي عكر يحجب أشعة الشمس الهامة 

بالنسبة لحياة األعشاب البحرية و الطحالب الكبرية، و كام تعرفون ستكون 
النتائج كارثية. فالكائنات التي تعتمد يف غذائها عىل تصفية املاء الداخل إىل 

أجسامها، كاملحار املنتج للؤلؤ الذي ارتقى بالبحرين إىل الواجهة العاملية، يلهث 
بحثا عن املاء النظيف إذ ال تلبث خياشيمه باالنسداد و آلية غذائه بالتأثر و 

بالتايل تقع النتيجة الحتمية. 

و بالتوجه نحو اليابسة، نجد اآلالت الضخمة تواصل عملها املستمر يف   
جمع فضالت الرمال الذي سيستخدم يف أعامل ردم البحر. إذ ميكن لهذه اآلالت 

الضخمة التي تستخدم مسننات من الحديد الصلب أن تُحدث، علام بأنها 
تُحدث، تغريا ال ميكن إصالحه عىل التشكيالت يف قاع البحر بحيث يصبح القاع 
الرميل املنبسط أرضا يبابا مظلمة، و ذات قاع ثخني من الطمي و الطني. هذا و 
يشبه األثر السلبي عىل الحياة، و ليس الناتج فقط عن خسارة قاع البحر نفسه 

بل كذلك الناتج عن املساحات الضخمة من املاء املعكر بالطمي التي تتسبب 
بها اآلالت و التي ميتد بعضها لعدة كيلومرتات، ذات األثر السلبي الذي يشهده 

موقع الردم حيث مل ينجو من العملية إال الجزء اليسري من الحياة البحرية. 
و يسارع الصيادين إىل وضع اللوم يف زوال باب رزقهم عىل خطط تطوير   
الخط الساحيل، إال أنه يجب االلتفات إىل الكيفية التي أثرت فيها مامرسات 

الصيد الحديثة عىل البيئة البحرية، و التي تتبناها املجتمعات املحلية بشغف. 
لقد أصبح االستمرار بعمليات الصيد التقليدية )الحرفية( شيئا من املايض، إذ أن 
الصيد الجائر غري املربر إضافة إىل الصيد املّدمر للربيان بالشباك يف مناطق ذات 

حساسية خاصة )مبا يف ذلك الشعاب املرجانية( أصبحا هام األساس الظاهر. 
كام يجب أن ال ننىس أن احتياطي املياه الطبيعية قد نضب، مام أدى يف   
الوقت الراهن إىل االعتامد الكيل عىل تحلية مياه البحر، حيث تطلق كميات 

ضخمة من املياه املالحة املسخنة عىل طول مياه الخليج التي تواجه مشكالت 
أصال، حيث الكائنات البحرية التي تقف عىل شفري آخر عتبات التحمل تواجه 

خطرا داهام آخر. 
و عليه يبدو أن موارد البحرين البحرية املحدودة هي املقياس املثايل   
لجدلية الكاتب غاريت هاردنز يف "املأساة املشرتكة". فبوجود الكثري من 
املستخدمني املتنافسني عىل البحر ممن يعملون منفردين للحفاظ عىل 

مصالحهم الخاصة سيؤدي إىل استنزاف و نضب املورد املشرتك دون شك، مع 
أن ذلك يف غري مصلحة أي منهم عىل املدى البعيد. و قد يكون قرص البصرية و 

النظرة هذه، هي السبب وراء سوء اإلدارة الكامل ملوارد البحرين البحرية، و 
االبتعاد اإلسرتاتيجي عن االعتامد عىل البحر و التوجه إىل األنشطة التجارية و 

الخدمات املرصفية و العقارات. 1
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مام الشك فيه أن مملكة البحرين تلعب دورا هاما، إن مل يكن مفصليا، يف الشئون العاملية و هو 
أمر مشهود له بفضل الطبيعة املضيافة و األهداف الطموحة التي يتمتع بها و يتطلع إىل تحقيقها 

شعبها. هذا و تقف مملكة البحرين بقوة ضمن موقعها يف املجتمع الدويل، بينام ميثل شعبها املتعدد 
الثقافات تذكريا مستمرا بأصالتها و تفاعلها الدائم مع القايص و الداين من دول العامل ، دون أن 

تنىس رغبتها يف االستمرار بلعب هذا الدور املحوري يف عامل ال يلبث أن يتطور بخطى رسيعة. و عىل 
األغلب فقد شكل هذا الطموح دافعا، أو رمبا كان الخوف من التخلف عن الركب الدويل، سببا يف 
تجاهل التقاليد املتوارثة لشعب اململكة، و أدى إىل سوء استخدام البحر الذي يعد املورد الرئييس 

الذي جعل من مملكة البحرين دولة رائدة يف املنطقة.
و هنا يصعب علينا مواجهة الحقيقة املاثلة أمامنا، إال أن مواجهة هذه الحقيقة قد يكون السبيل   

الوحيد لتصحيح ما تم اقرتافه من أخطاء كشعب عىل مدى عقود قريبة. و قد حاولت أن أعود إىل 
الجذور، بعد أن تم تكليفي بوضع تصور متعمق حول أهمية البيئة البحرية و الساحلية بالنسبة 

للبنية التحتية و التقدم االجتامعي يف مملكة البحرين. 
و لو أخذنا يف االعتبار الظروف البيئية الصعبة يف منطقة الخليج العريب، نجد انه من املذهل أن   
توجد حياة بحرية زاخرة و متنوعة كهذه يف األصل. فاملرونة العالية التي تتمتع بها األحياء البحرية 

مقارنة بالتفاوت الكبري يف درجات حرارة املياه ناهيك عن نسبة امللوحة العالية، تضفي أهمية خاصة 
عىل النباتات و الحيوانات التي وفرت موردا ذو قيمة عالية و هامة لعدد غري محدود من األجيال يف 
منطقة الخليج العريب. إن قدرة مياه الخليج العريب الرقراقة عىل احتضان مخزون وفري من األسامك، 
إضافة إىل آللئ الخليج العريب التي كانت ذائعة الصيت إىل وقت قريب، أسهمت يف إنشاء حضارات 

استوطنت املناطق الساحلية من البرصة )العراق( يف الشامل إىل رأس مسندم )سلطنة ُعامن( يف 
الجنوب. 

و قد شكلت األجيال السابقة من البحرينيني أكرب مثال عىل االستغالل املستدام للموارد البحرية و   
الساحلية، حيث اعتمدت حياتهم بشكل شبه أسايس عىل صيد األسامك و صيد ما ميكن اعتباره أهم 
الجواهر املثرية للجدل يف البحر، و هو اللؤلؤ. و قد انبثقت عن املنازل املتواضعة عىل السواحل مدن 

و قرى أكرب ال يزال البعض منها يقف شاهدا اليوم عىل تلك الحقبة كقرى املالكية و كرزكان. و من 
الشواهد عىل التصاق البحرينيني و اعتامدهم عىل البحر و الساحل، نجد قلعة البحرين حيث نشأت 

حضارة دملون، و موقع آخر بالقرب من قرية كرّانة عىل الساحل الشاميل. هذا و لن يكون مجديا 
أن نجادل بأن حضارات دملون و من ثم تايلوس و من بعدها أوال و اآلن مملكة البحرين مل يرتكز 

وجودها عىل البحر. 
و من املحزن أن نرى مثل هذه القيم التقليدية كاحرتام الطبيعة قد تم تهميشها داخل أرشيف   

تاريخ البحرين، بينام نجد الشهية النهمة و الرغبة يف تطوير البالد إىل مستوى مدن شبيهة لها يف 
القارة األوروبية و األمريكية، قد فتحت الباب أمام زوال دراماتييك قد ال نتمكن من عكس آثاره. 

لقد برش اكتشاف النفط يف الثالثينيات من القرن املايض بتغيري هام حيث االنتقال من االعتامد   
عىل البحر إىل االعتامد عىل "الذهب األسود"، إضافة إىل أن تطوير البنى التحتية الداعمة و تدفق 

العاملة الوافدة قد غريا بشكل كبري من منط الحياة التقليدي إىل منط تجاري حديث، و أضحى الوقت 
مهيأ لالزدهار. هذا و قد أسهمت الحاجة املتزايدة إىل توفري الخدمات، خصوصا املياه، إىل استنزاف 

احتياطي املياه الجوفية الطبيعية، بينام تالشت ببطء الصورة النمطية للسواحل املكسوة بأشجار 
النخيل التي يتفيأ بظاللها صيادو األسامك يف عششهم البسيطة.

و لغايات تلبية املتطلبات املتزايدة لعدد متنامي من السكان، تم تطوير مناطق ساحلية أخرى   
لدرجة أن طغت حمى التوسع يف تطوير األرايض الداخلية عىل الجميع، و مل يُبقي القرار باالعتامد 

عىل استصالح األرايض )ردم مياه البحر( ما ميكن التطلع إليه. 
و ال أجد ما يربر يف اإلشارة إىل هذه العملية باالستصالح، إذ من املفروض أن يطلقوا عليها   

تخريب األرايض. فنجد اليوم مناطق كانت تعترب ساحلية قد أصبحت عىل بعد عدد من الكيلومرتات 
داخل اليابسة، بينام أصبح الوصول إىل البحر بالنسبة للبعض أمرا غري ميرسا. 
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و بعيدا عن امليناء، متيزت الواجهة البحرية يف املنامة بخصائص مختلفة.    
فإىل أقىص الغرب تقع منطقة النعيم، التي كانت أكرب حوض لبناء القوارب يف 

 كافة أنحاء الخليج. لقد كان بناء القوارب يف البحرين فنا تتوارثه األجيال
 ضمن العائلة الواحدة، و كان لصانعي القوارب لهجتهم الخاصة التي ال يفهمها 

 غريهم )الزياين 1998(. و عالوة عىل ذلك، كان صانعوا القوارب عىل اعتقاد
 بأنهم توارثوا هذه املهنة عن النبي نوح )عليه السالم(، الذي بنى السفينة 

 العظيمة، لذا كانوا عىل اعتقاد أن عملهم مقدس و يباركه الله سبحانه. هذا 
و قد تراصت أحواض بناء السفن عىل الخط الساحيل ليس ببعيد عن املناطق 

 السكنية يف منطقة النعيم. و قد أسهم ذلك يف إرساء مجتمع متالحم جمعت 
بني أفراده مهنة مشرتكة عوضا عن العالقات التي تتأسس مبوجب القرابة 

القبلية او العرقية.
و بصورة شاملة استولت األنشطة و املقاصد ذات الصلة بالبحر عىل   

الواجهات البحرية كقوارب الصيد، و أماكن تجفيف السمك، و ساحات تجفيف 
 أحجار البحر، و شباك الصيد و املصائد. و قبل بناء الجسور التي تربط بني 

جزر البحرين، و جرس امللك فهد الذي يربط البحرين باململكة العربية 
 السعودية؛ استخدمت قوارب صغرية – تعرف محليا بالعرّبه او الِعربي – للتنقل 

و نقل البضائع بني املنامة و مدينة املحرق القريبة، بينام عمدت القوارب 
الرشاعية الكبرية إىل نقل املسافرين و السلع بني موانئ الخليج العريب األخرى. 

و تعزى مسئولية خسارة الكثري من ثقافة البحر إىل اكتشاف النفط الذي    
أدى اىل إضعاف عالقة البحرين بالبحر، إال أن هذا مل يكن السبب الوحيد. فقد 

 اسهمت تأثريات أخرى يف إعادة تشكيل مدن البحرين و التفرقة بينها و 
 بني البحر. لقد تزامن اكتشاف النفط مع الكساد الذي عّم العامل يف الثالثينيات

من القرن املايض و اكتشاف زراعة اللؤلؤ يف اليابان. و يف هذا السياق أدى 
هذان العامالن اىل تقهقر صناعة اللؤلؤ يف البحرين، إضافة اىل الصناعات 

املساندة لها بشكل كبري. كام دمرت الجسور التي تربط بني الجزر البحرينية 
إضافة اىل بناء جرس امللك فهد الرابط مع اململكة العربية السعودية أعامل 
القوارب الصغرية التي كانت تنقل الناس و السلع بني الجزر، إضافة اىل أنها 

دمرت تجارة املينائني الصغريين يف املنامة و املحرق. و تواصل الرتاجع يف أنشطة 
هذه املوانئ بعد بناء ميناء سلامن )رصيف عميق بني عام 1962، بينام بني 

رصيف الحاويات فيه عام 1979(. و قد انحرصت األعامل يف املينائني التاريخني 
بأنشطة تتعلق بصيد األسامك، قبل أن يزاال إلفساح الطريق ألنشطة أخرى 

كطرق و أبنية مكتبيه. 
و مع هذا، مل يكن ألي من العوامل التي تطرقنا اىل ذكرها سالفا األثر األكرب   

عىل الثقافة البحرية للبحرين و هوية الجزيرة أكرث من عمليات ردم البحر و 
سياسات التخطيط الحرضي. فقد أضافت عمليات ردم البحر عىل مدار الثامنني 

عاما املاضية آالف الهكتارات من اليابسة حول جزر و مدن البحرين. و ميكن 
القول بان هذه العمليات مسئولة عن عدد من العوامل التي أدت اىل واقع 

الحال الراهن من حيث االبتعاد شبه التام عن البحر. فالعديد من املدن و 
القرى تبتعد اآلن بعدد من الكيلومرتات عن الشاطئ، بينام تم تهميش العديد 

من الشواطئ التاريخية بحيث أصبحت تقبع تحت أطنان من الحجارة و 
االسمنت. و كان لهذه العملية ، و التي تواصلت دون خطة عمل رئيسية، أثرا 

سلبيا عىل التجاوب املعامري لوجود البحر؛ فقد دأبت عىل إعادة تشكيل الخط 
الساحيل. كام قلّصت عمليات الردم استخدامات الساحل العملية : إذ أصبح 

د. فؤاد األنصاري
تاليش ثقافة البحر يف البحرين 

البحر اآلن شيئا نتعاطى معه بالنظر فقط، و حتى حني نفعل ذلك يكون يف 
الغالب من موقع أرض خاصة. 

و ال تلبث العوامل التي ذكرناها أن تعمل عىل اقتالع ثقافة البحر يف   
البحرين من جذورها، و قد تم عكس هذا الواقع من خالل تجسيد حضاري 

 بارز. إذ أن مراجعة موجزة لتصاميم العملة الورقية البحرينية توضح كيف 
أن ثقافة البحر تحتل مساحة ال تلبث ان تتضاءل يف الطريقة التي تصور فيها 

 البحرين. و بصورة عامة، تصمم العملة الورقية لتعكس تاريخ تقدم و حضارة 
أي أمة. لقد تضمن تصميم العملة الورقية األوىل يف البحرين )1967 ( مرجعيات 

 كثرية للبحر، و صورا للمراكب الرشاعية يف املاء و عىل الشاطئ، و التي تجلت 
 عىل وجه كل فئة من العملة. و تجسدت صور ملراكب رشاعية أخرى عىل ظهر

فئتني أخريني من العملة الورقية من ذات اإلصدار. و قد تضمن التصميم 
املتكرر لإلصدار الثاين )1979( صوره صغريه ملركب رشاعي عىل الوجه األسايس 

للسلسلة الجديدة، بينام صممت صور أخرى لثقافة البحر عىل ظهر فئتني 
أخريني من العملة يف هذا اإلصدار. و يظهر اإلصدار الثالث )1993( إضافة إىل 
اإلصدارات الالحقة صورة ملركب رشاعي عىل وجه فئة وحيدة من العملة من 

كافة فئات السلسلة. يعكس هذا الرتاجع املتدرج يف صور ثقافة البحر عىل 
العملة الورقية الوطنية، و بشكل صارخ، الطريقة التي يرى املجتمع البحريني 

فيها نفسه، و الطريقة التي انجرف فيها بعيدا عن البحر جسدياّ أو ثقافيا. 

ر. الزاين )1998( – الغوص و الطواشة )باللغة العربية(. دار األيام للنرش – املنامة يس. بلغريف 
)1960( – مقالة خاصة. هتشنسن ورشكاه املحدودة، لندن



مملكة البحرين، الجزيرة الدولة، هي واحدة من أصغر دول العامل. و رغم هذا فقد اشتهرت البحرين 
عىل املستوى الدويل من خالل أنشطتها السياسية و التجارية. ففي املايض اقرتنت شهرة البحرين 

مبوقعها الجغرايف كجزيرة تقع عىل مفرتق الطرق و املمرات البحرية التي تربط بني الحضارات يف 
الرشق األدىن و وادي الســند. و وفر موقع البحرين اقتصادا إستند بشكل كامل عىل البحر. شكل 

البحر مصدرا رئيسيا للطعام ،كام كان املورد األسايس لصناعة اللؤلؤ التي اشتهرت بها البحرين؛ فقد 
كانت آللئ الخليج العمود الفقري الذي ارتكزت عليه الجزر يف حياتها. هذا و قد شكل البحر خط 

 الدفاع األول، إضافة اىل أنه الطريق الرسيع الذي ربط هذه الجزر مع رشق القارة اآلسيوية، و الهند، 
و رشق القارة األفريقية. 

و تواصل االعتامد عىل البحر آلالف السنني إىل أن انقلب الحال يف العرشينيات من القرن املايض   
 بعد اكتشاف النفط يف البحرين. و بناءا عليه اتجهت األنظار إىل اليابسة و ابتعدت عن البحر. و 

لقد كان هذا التوجه بداية النهاية لثقافة استمرت عىل مدار آالف السنني. من الجو، ال زالت البحرين 
تبدو كمجموعة من الجزر، و لكن عىل اليابسة هناك عمران، و ثقافة، و بيئة ال يوحون إىل هذا 

الحال. و يبقى السؤال : ما الذي أدى إىل هذا الوضع؟ يحاول هذا املقال اإلجابة عىل هذا السؤال من 
 خالل الخوض يف تاريخ البحرين، و تتّبع العوامل املحورية التي ساعدت عىل صياغة ثقافة مستقلة 

عن البحر لشعب هذه الجزيرة.
و قبل اكتشاف النفط يف البحرين ، اتسمت بلدات البحرين بطابع عريب و إسالمي تقليدي    

 للبلدات ذوات الحجم املتوسط؛ من حيث أنها كانت متواضعة إال أنها كانت متميزة و جاذبة. 
و يف الوقت الذي اصطفت فيه البيوت املرتفعة عىل الخط الساحيل، انترشت حولها أشجار النخيل 

 والحدائق التي واصلت االمتداد اىل البحر. و قد أبرز اإليقاع البرصي لهذه األبنية منارات تباينت 
 يف ارتفاعها. هذا و متيزت املدن البحرينية بأمناط العامرة التي تأثرت بقربها من البحر : رغم أنها 

 اتبعت منطا عضويا تقليديا يف االمتداد الحرضي، نجد أن األزقة والشوارع القريبة من البحر توالت 
يف زوايا قامئة عىل الخط الساحيل، مام أتاح الفرصة للمدينة االستفادة من نسيم البحر، و عمل عىل 

 تحسني ارتباط األفق البرصي بني املناطق الداخلية يف املدينة و البحر، إضافة إىل أنه أتاح للناس
و السلع حرية الحركة بني املدينة و الواجهة البحرية. و عىل نطاق أضيق، صممت املنازل يف املدينة 

لتحصد نسيم البحر من خالل حواجز أسطحها و أبراج الهواء التي صاغت و شكلت العامرة 
البحرينية املتميزة. 

كام عملت غالبية سكان الجزيرة، بصورة مبارشة أو غري مبارشة، يف أنشطة و أعامل تجارية و   
 صناعات ارتبطت بالبحر. و رغم متيز الواجهات البحرية بكثافة استخدامها كموقع لصناعة القوارب 

و صيد األسامك؛ عرفت بتعدد وظائفها إذ أنها شكلت كذالك فضاءات ملنتديات اجتامعية. و قد 
تناثرت هذه األنشطة عىل طول الخط الساحيل بطريقة تبدو ظاهرياً بأنها عفوية، إال أنها تركزت 

مبعظمها يف مينايئ املحرق و املنامة. وقد شكل رصيف الجامرك يف ميناء املنامة محور الحياة و 
العديد من األنشطة، كام كان القلب النابض و العمود الفقري للمدينة و الواجهة البحرية. لقد كان 

 الرصيف، منذ أوائل أيامه و حتى بعد اكتشاف النفط، مركز اهتامم املدينة، كام شكل امليناء 
البوابة إىل البحرين، إذ يعكس بناء باب البحرين يف العام 1945 يف ذلك املوقع أهمية دور امليناء 

 بشكل جيل. لقد كان باب البحرين املوقع الذي احتضن املكاتب الحكومية، و تضمن أزقة 
مسقوفة بأقواس مواجهة للميناء يف الشامل، و تفيض إىل السوق و باقي أنحاء املدينة من الجنوب.
اقتصادياً، و قبل بدء إنتاج النفط عىل املستوى التجاري يف البحرين، كانت الرسوم الجمركية    

التي تستوىف عىل السلع املستوردة هي املورد األسايس لعوائد الدولة، حيث أتت بشكل رئييس من 
 خالل مينايئ املحرق و املنامة. و قد تأثر حجم البضائع و السلع املستوردة بنجاح موسم صيد 
اللؤلؤ : فاملوسم الجيد كان يرتجم اىل عوائد كبرية لالطراف املعنية بهذه الصناعة، مام يدّر قدرا ال 

يستهان به من األموال التي ميكن رصفها يف األسواق املحلية. و يف استجابة للموسم الجيد، اعتاد التجار 
يف الجزيرة زيادة حجم البضائع املستوردة لغايات تعويض الزيادة يف االستهالك. و عليه، كان جل 

الدورة االقتصادية يرتكز و يدور حول مجريات األحداث يف هذه املوانئ. 

د. فؤاد األنصاري
تاليش ثقافة البحر يف البحرين 

د. فؤاد األنصاري يعمل كأستاذ مساعد يف قسم الهندسة املدنية و العامرة، كلية الهندسة، 
جامعة البحرين و هو كذالك مدير املكتب الهنديس بالجامعة ذاتها. 



نقود سياراتنا الفارهة هذه األيام عرب طرق رسيعة مزدحمة رصفت مبشتقات البرتول عرب مناظر 
 حديثة، بيئة أعادت صياغة جوهر وجودنا يف البحرين، هذه الجزيرة اململكة المطالة عىل الخليج. 

 و عندما أنظر من نافذة مكتبي هذه األيام أرى مدينة صاخبة تعج بالحركة متاخمة لواجهة بحرية
فريوزية، و لكن هل أستطيع التفريق بني البحرين القدمية و الجديدة؟

برصاحة، ال أستطيع؛ إذ أن هناك فكرة غامضة تغمرين بأن املبنى الذي يطل منه مكتبي، بل حتى   
مجموعة األبنية املجاورة قد أقيمت عىل أرض "الدفان" ) األرض التي تشكلت من ردم البحر، و ميكنني 

 أن أقف شاهدا عىل التغريات الجغرافية عىل مدار السنوات املاضية، إضافة اىل تطور خارطة البلد 
التي تحولت من جزيرة وحيدة تقارب الدمعة يف تشكيلها إىل عامل من الجزر االصطناعية التي ترتبط 

 ببعضها من خالل انقسامات مستقيمة لألرض. و لكن ماذا يعني ذلك كله؟ إنني أعيش قرب البحر 
و أراه كل يوم خالل تنقيل عرب الجزيرة، و أتناول طعاما أنعم عيل به البحر، و ارتدي من مكنوناته 

الجواهر الثمينة، و لكن إىل أي مدى تعكس هويتي هذا البحر؟
تناولت العشاء يف منطقة العدلية يف البحرين مؤخراً مع أقرباء يل تخرجوا من جامعات يف   

الخارج منذ وقت قريب و عادوا إىل البحرين، و تحدثنا مطوال يف أمور عدة. لقد ارتبكت عليهم 
 األمور رغم ترعرعهم يف البحرين، و شعروا باغرتاب يبدو أنه السمة الغالبة عىل كل الشباب يف 

عامل اليوم. فالبحرين بالنسبة لهم هي بيت العائلة إال أن تراثها ال يعني لهم الكثري أو ال يعني لهم 
شيئاً : فالبحر بالنسبة لهم هو مكان لهو يف عطلة نهاية األسبوع عىل شاطئ فندق من فئة الخمسة 

 نجوم، 
أو رحلة بالقارب مع األصدقاء. و مع أنهم جميعا أدانوا عمليات ردم البحر، إال أن هناك شعور 

بالالمباالة بشأن الدور املحوري الذي يلعبه البحر بالنسبة لحياة و هوية الجزيرة؛ إذ مل يرى أي منهم 
القاع الذي يفرتشه املحار، أو يدرك أخطار الحياة البحرية القريبة منهم، او يستطيع أي منهم متييز 

األهازيج التي تعالت بها أصوات صيادي اللؤلؤ يف املايض.
إننا نفخر بانتامءنا إىل هذه الجزيرة، و الخصائص املميزة التي تصبغها علينا، و نتفاخر بأفضل   

الآللئ الطبيعية يف العامل، و الشواطئ السخية التي وفرت طعاما للبحرينيني عىل مدار قرون من 
 الزمن، و مبجتمع منفتح يفتح ذراعيه لكافة الجنسيات من حول العامل سواء كانوا زوارا أو مقيمني، 

 و بتاريخ طويل من التجارة التي نشأت عىل ضفاف موانئ البحرين، و ذلك املزيج الفريد من 
املياه العذبة و املالحة الذي وفر لنا ماءا نرشبه منذ أزل التاريخ؛ و لكن ال تلبث كل هذه السامت 

 الحقيقية ان تتالىش بالنسبة للسكان األصليني و املقيمني عىل حد سواء. فأين هي ينابيع املياه 
العذبة اليوم؟ و أين هم صيادوا اللؤلؤ و تلك الآللئ الطبيعية الرائعة؟ و ملاذا يقطع صيادو األسامك 

مسافات بعيدة عن الشاطئ تبعد عاماً بعد عام ليحصلوا عىل الصيد الوفري؟ و ما هي التجارة التي 
تقف موانئنا شاهداً عليها اليوم؟

هناك الكثري من األسئلة و األجوبة املبهمة و غري واضحة املعامل، إال أن املوضوع األهم يف الوقت   
 الراهن هو إيجاد إسرتاتيجية ذات جدوى، تستند و تبني عىل تراث جزيرتنا لحامية بحرنا، و آللئنا، 

و صيادي األسامك و بالتايل مستقبلنا. ال شك أن طبيعة الهويات تتغري و يتطور اإلدراك الوطني، إال أنه 
 من الرضوري أن نكافح و نبذل جهدا أكرب لحامية و تسجيل التقليد الشفهي الذي يوطد تاريخنا، 

و ذلك من خالل توثيقه و جعله حارضاً لألجيال القادمة. 
هذا و يجهد هذا املعرض لتحقيق ذلك، و لعّل البحرين اليوم تتفق بشكل أكرب مع القواسم   
 املشرتكة التي يفرزها القرن الواحد و العرشين يف منطقة الخليج و خارجها، إال أن تاريخ البحر لدينا 

قد يربز من خالل سامت أخرى، ضمن سياق املستقبل املجهول، لحاميته كإرث وطني أسايس يتعاطى 
معه كافة قاطني الجزيرة اململكة بشكل متزايد. فدعونا نحفظ ما تبقى و ندفع به اىل ذاكرتنا.

سهى مطر
هوية بحرينية في القرن الواحد و العشرين

تصف سهى مطر نفسها كشخص خبير بالتواصل و كاتبة و واضعة لالسرتاتيجيات. و قد 
 توسعت آفاقها و خبرتها بالتواصل عىل مدار السنوات، و تراوحت بني المجال األكادميي

و االستشارات اإلعالمية و االستشارات لكل من الحكومة و الرشكات عىل حد سواء. 

"توب توب" هي أغنية شعبية تغنت بها النسوة قدميا يخاطبون فيها البحر من خالل  .1 
 وصف مأساوي للمخاطر و عدم اليقني الذي يرتافق مع العيش يف البحر. كام أنها داللة

عىل محورية البحر يف الحياة اليومية للجزيرة. و قد كانت "توب توب" واحدة من عدة أغاين 
التي متحورت حول الفهم العميق لدور البحر و تفاعل السكان مع هذا الدور و مع البحر.

توب توب يا بحر
يعل من وده الزاد

يعل ما تيي األرزاق
يعل هيري يغوصونه
ما يلقون فيه محار1



 لقد كانت التحوالت الحرضية التي نرش عنها الكثري ذات أثر راديكايل يف تغيري الشكل الحرضي. 
و ال تظهر هذه العملية بشكل جيل أكرث منها عىل الخط الساحيل، حيث أثرت أكرث من 80 سنة من 

 الردم البحري الرتاكمي بقوة عىل تحول الشكل الحرضي للجزيرة. شعب هذه الجزيرة الذي 
 اعتمد يوما بشكل كامل عىل خريات البحر يف حياته، من خالل صيد األسامك و اللؤلؤ، قد أدار ظهره 

لهذا البحر بصورة شبه كاملة. ما نجده اآلن عىل البحر هو الكثري من األبنية العالية تتنافس يف 
الحصول عىل أفضل إطاللة بحرية، بينام تتزاحم عشش صيادي األسامك البسيطة املنترشة عىل طول 

الخط الساحيل املؤقت للحصول عىل حصة من البحر. 
يعترب مرشوع "إسرتد" دراسة يف التغريات االجتامعية و السياسية التي أدت إىل واقع الحال    

الراهن تصبو إىل إطالق حوار بشأن سياسات التخطيط املستقبلية. و قد إرتفق إعادة تتبع الحدود 
 الجغرافية الوطنية بتحول جذري عىل املستوى االجتامعي و تراجع يف ثقافة البحر ملصلحة املزيد 

من الحياة املدنية العامة. و يعترب مرشوع "إسرتد" كذلك دراسة يف املضامني االجتامعية التي نشأت 
عن هذا التحول من حيث القيمة املعطاة للخط الساحيل كمكان عام، بعيدا عن مضامني ردم البحر. 

و تشكل ثالثة عشش لصيادي األسامك تم إقتالعها من أماكنها مبملكة البحرين املوضوع    
املحوري للمعرض. املوقع غري املألوف لهذه العشش من حيث انقطاع الوصل بينها و بني اإلطاللة 
 البحرية، يرتبط بالوضع غري املريح لواقعنا الراهن مع البحر. كام تنم الُعجالة التي استند إليها يف 

 بناء هذه العشش، هذه العامرة دون معامريني، عن بحث الصيادين عن عالقة أكرث تقارب مع البحر. 
 و متشيا مع موضوع معرض البينال لهذا العام، سوف تتاح للجمهور الفرصة لتجربة، عوضا عن رصد، 

العامرة كام ستسمح لهم سلسلة املقابالت الشخصية بااللتقاء مع املعامريني املجهولني لهذه 
العشش، و مع الصيادين الذين سيتحدثون عن عالقتهم بالبحر. 

يف حقبة العرشينيات شكلت بعض املباين العشوائية، كانت تعرف بالدُور، مكانا لتجمع صيادي   
اللؤلؤ، شبيه مبا هو لدينا اآلن، حيث استضافت ما ميكن و صفه بأول نوادي عاملية. أما اليوم 

 فتستضيف هذه املستوطنات املبعرثة عىل طول شواطئ البحر، جلسات شاي العرص و لعبة الدومنة،
 و هو ما ال ميكن وصفه إال مبحاولة بسيطة الستعادة سحر السكينة العذب الذي يوفره الفضاء 

الساحيل.

نورة السايح
  املزيد من البحر، املزيد من األرض، املزيد للعموم

نوره السايح معامرية و ترأس الشئون املعامرية يف وزارة الثقافة-  مملكة البحرين



" البحر" كان دوماً مدخالً وبداية ملشاريع آمنت بها فحني كتبت "األسطورة 
والتاريخ املوازي" 1 كانت بدايتي من البحر الذي نقل "فرس ميتطيه مائة 

راكب" 2 وانطلق بهم إىل أقىص بقاع األرض … 
اختلفت البحرين عن سائر دول الخليج املطلة بدورها عىل البحر لكونها   

جزر محاطة به من كل الجهات وحني كانت الجيوش تنطلق من الجزيرة 
العربية بفرسانها كانت "فرس" هذه الجزيرة )التي تحمل ألف راكب( من 
السفن التي صنعها أبناء البحرين ومنها انطلقوا يف تجارتهم ويف بحثهم عن 

اللؤلؤ يف قاع البحر … 
وكانت "عدوليه" 3 طرفة ابن العبد حارضه يف الذاكرة العربية ويف املدونات   

الشعرية، وحني جاءت األساطيل الغربية ورشكات الهند الرشقية إىل هذه 
املنطقة وصلت بدورها عن طريق البحر فهذه املنطقة كانت عىل مر العصور 

 ميناًء تاريخياً لذا كانت الواجهة البحرية رضورة لحامية أول موقع أدرج يف 
قامئة الرتاث اإلنساين العاملي.4 وقرب ذلك املوقع كان منزيل القديم حيث 
ولدت وحيث عشت طفولتي وكان البحر أول ما يواجهني يف الصباح … لذا 

تعلمت السباحة قبل أن أركب دراجة! ومثيل كان معظم سكان البحرين فأين 
البحر اليوم! وأين املواقع5 التي ظلت عالقة بالذاكرة رغم غيابها الجغرايف 

وزحف املدن الجديدة وامتدادها إىل البحر الذي نشتاق إليه!
لهذه العالقة الخاصة بالبحر أختار شباب الهندسة من جامعة البحرين   

وزمالئهم من جامعة لوزان بسويرسا موضوع التغريات التي طرأت عىل عالقة 
 املواطن يف مملكة البحرين بالبحر … وتأيت مشاركتهم بهذا املرشوع كأول

 دولة خليجية تساهم يف بينايل الهندسة "بفينيسيا" املحاطة بالبحر والخارجة 

من أعامقه كظاهرة استثنائية ال يتكرر مثلها، وقد كانت زياريت األوىل لهذا 
املعرض يف أغسطس 2008 وكان هناك وعد باملشاركة وبحمل اسم مملكة 

البحرين إىل هذا التجمع العاملي املعني بالعامرة ويأيت عنوان هذا العام "لقاء 
الناس حول الهندسة" عن التغريات واملستجدات يف هذا الشأن فيربز أهمها 
 بالنسبة للمواطن البحريني عالقته بالبحر وكيف كان جزءاً حارضاً يف كل ما 

مييز البحرين وكيف تراجع دوره مع املتغريات الحديثة … فقبل سنوات كانت 
 الطوابع الربيدية تحمل صور اللؤلؤ واألرشعة واليوم هناك مباين حديثة 

وجميلة بدورها ولكنها بعيدة عن البحر! 
فكيف نعود إليه؟ ترى هل يكون " طريق اللؤلؤ " مرشوع حكومة مملكة   

البحرين الذي تقدمت إلدراجه لقامئة الرتاث اإلنساين العاملي، مدخالً جديداً يعيد 
ربطنا بالسواحل ويعود بالذاكرة إىل مواقع ُهجرت وإىل صناعة كادت تندثر؟

وكيف نلبي متطلبات العرص االقتصادية التي تفرض يف أحيان كثرية رضورة   
التعامل مع الواقع بحيث ال نغري جغرافية البحرين.

فهل من خالل الدراسات نحقق املعادلة املطلوبة وننجز املشاريع الحديثة   
ونحتفظ بالبحر … هذا هو التحدي أمام املختصني وال أعتقد أن األهداف 

بعيدة املنال!
 

24 يونيو 2010م  
مي بنت محمد آل خليفة  

وزيرة الثقافة  
مملكة البحرين  

 

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة
مقدمة

موقع قلعة البحرين أول موقع يدرج يف قامئة الرتاث اإلنساين العاملي ململكة  – 4 
البحرين يف يونيو 2005.

أحد تلك املواقع التي اختفت ساحل كان يطلق عليه "الجابور".  – 5

كتاب "محمد بن خليفة األسطورة والتاريخ املوازي"، مي بنت محمد آل خليفة،  – 1 
الطبعة األوىل دار الجديد 1996.

كناية عن السفينة.  – 2
قصيدة طرفة بن العبد التي يقول فيها "عدولية أو من سفني أبن ياىن".  – 3







صور جوية لشامل البحرين 1977–2010
جهاز املساحة و التسجيل العقاري



وزارة الثقافة  —  مملكة البحرين
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة  —  الراعي الرسمي للمرشوع

نورة السايح  —  معامرية، قيّمة املعرض
د. فؤاد األنصاري  —  معامري، قيّم املعرض

هاري جوجر—  معامري، تصميم املعرض، البا
ليو بانكيني  —  معامري، تصميم املعرض، البا

ستيفانو تروبيا  —  معامري، املنسق املحيل
محمد راشد بوعيل  —  مخرج فيلم

كاميل زخريا  —  مصور فوتوغرايف 
 فالنتاين بروستو  —  مصمم جرافييك 

فيليب انكويست  —  معامري، SOM، مساهمة نصية 
سهى مطر—  شريكة في موراي كميونكشينز، مساهمة نصية

مايكل أورورا  —  استشاري أول يف البحرية، مساهمة نصية
متارض الفحل  —  مصممة داخلية، فريق البحث

يف آل خليفة  —  معامرية، فريق البحث
منى يتيم  —  مصممة حرضية، فريق البحث

دينا أرشف  —  معامرية، فريق البحث
فاطمة الحامدي  —  معامرية، فريق البحث

محمد القارىء  —  معامري، فريق البحث


